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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 februari Woensdag 14 februari 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  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 9 januari 2007  

• 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.a.   Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
7.b. ERL en Frederik Hendrikstraat: rapporteurs Bartels en Visser 
7.c. Fietsenstallingen: rapporteurs Schuller en Bartels 
7.d.  Overige dossiers 

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

7.e. 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
wyss2
Markering
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 9 JANUARI 2007 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Frans Lever 
(best.lid), Ad van Buuren (best.lid), Andries Bartels, Hans Pelt (SP) 
Afwezig gemeld: W. van Peursen, Klaar Toet (Wijkagent),  Connie van Schagen (bewonerscommissie 
Haven en Bomenbuurt), Jacques Verhoef (OR), Ed Braam (OR), René van Hemert (VVD), Els van der Plank 
(Wijkteam Oud Rijswijk), Ton Voets (OHVR) 
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 en wenst hen een gezond en 
voorspoedig 2007 toe. Na de vergadering zal er een informele nieuwjaarsbijeenkomst zijn. 

 
 
2. Verslag vergadering 12 december 2006  

a. Punt 3c. De voorzitter meldt dat een voorontwerp bestemmingsplan na publicatie 17 weken geldig is. 
Als geen goedkeuringsbesluit valt binnen deze periode is het voorontwerp bestemmingsplan niet 
bindend en vervalt. 

b. Punt 7 de subsidieverordening Stimulering Oud Rijswijk liep tot 31 december 2006. Andries Bartels 
stelt voor om verzoek te richten tot het college om deze regeling ook in 2007 nog door te laten 
werken. De vergadering ondersteunt dit van harte. Vanuit de vergadering wordt een opmerking 
gemaakt dat Kapper Soen gaat stoppen in 2007 en vraagt zich af of de door hem ontvangen subsidie 
van ca. Euro 10 a 15.000,- geheel of gedeeltelijk moet terug betalen. Andries Bartels stelt nogmaals 
dat de subsidieregeling daarin niet voorziet en ook geen vetpot is voor de eigenaars van de 
winkelpanden. De SBOR kan en wil daar geen invloed op uitoefenen.  

c. Naar aanleiding van punt 8 “Fietsen in de Herenstraat” meldt de voorzitter dat er in een publicatie 
van Onafhankelijk Rijswijk door Wim Wories van deze partij een lans wordt gebroken om fietsen de 
Herenstraat toe te staan. Naar aanleiding hiervan ontstaat er een discussie. Willem Schuller meldt dat 
een firma uit Groningen (Sound Intelligence BV, http://www.huq.nl ) een intelligent camerasysteem 
levert wat op specifieke geluiden reageert die dan vanaf de detectie op dat moment, de camera’s 
opname laat maken. De handhaving van het fietsen in de Herenstraat is hiermee afgedekt. Volgens 
de Telegraaf van 9 januari 2007 
zie(http://www.telegraaf.nl/binnenland/56473161/Verklikker_pakt_gejakker_met_brommers_aan.ht
ml?p=10,1 ) heeft de Gemeente Amersfoort de primeur met een dergelijk systeem. Dit systeem zou 
het plaatsen van pollers mogelijk overbodig maken. De voorzitter meldt dat hij verwacht dat de 
verantwoordelijk wethouder in januari of februari 2007, met een voorstel naar de raad gaat. 

 
 
3. Mededelingen 

a. Bij de diverse afmeldingen is ook het gehele wijkteam van SWR. De vergadering vindt het zo 
langzamerhand onbegrijpelijk. Dit wijkteam heeft volgens de vergadering een communicatieve en 
ondersteunde taak richting SBOR. Deze taak wordt al geruime tijd niet door de SWR ingevuld. 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_001150 Gem RWK ABVM Niet vastgesteld openbaar verslag commissie ABVM vergadering 28 
november 2006 

b. I_001151 H. Spaans Afschrift van een brief aan de gemeente m.b.t. het parkeren rond Paul van 
Waarden.  

c. I_001154 Gem RWK RAAD Handelingen van de Gemeenteraad v Rijswijk Vergadering van 12 
september 2006 

d. I_001155 Gem RWK RAAD Handelingen van de Gemeenteraad v Rijswijk Vergadering van 7 
november 2006 

e. I_ 001163 Gem RWK Stadhuis Presentatie van het concept MER Trekvliettracé in Oude Kerk te 
Rijswijk op 18 januari 2007 van u16.00-21.00 uur 

 
 

http://www.huq.nl
http://www.telegraaf.nl/binnenland/56473161/Verklikker_pakt_gejakker_met_brommers_aan.html?p=10,1 
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5. Verzonden brieven 
a. Er zijn geen verzonden brieven. 

 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 

a. Frans Lever meldt dat de raadstukken hoofdzakelijk over de begroting gaan. Onafhankelijke Rijwijk 
heeft in dit kader wel gepleit om meer financiën aan te wenden ten gunste van Oud Rijswijk. 

 
 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Met betrekking tot de werkgroep KVO is er weinig te melden. Voor de voorzitter is het niet duidelijk 
wat de toekomst zal brengen. De informatie komt nog wel naar ons toe. 

b. Op de nieuwjaarsreceptie (2 januari jl.) is informeel aan een lid van het college gevraagd wie er nu 
van het college eerstverantwoordelijk is voor Stuurgroep Oud Rijswijk. Ook is gevraagd waar de 
SGOR weer bijeenkomt. Er is toen toegezegd dat er binnen 14 dagen (dus 16 januari) een antwoord 
komt.   

 
 
8. Overige lopende zaken 

a. De voorzitter meldt dat energiecertificatieplicht (EPBD) door de ministerraad in goedgekeurd en 
op termijn voor alle gebouwen en huizen van toepassing wordt. Voor meer informatie kijk op:  
http://www.kiwa.nl/index-CK.asp?id=986 en op  http://www.senternovem.nl/epadesk/index.asp. 

b. In de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, die vermoedelijk pas op 1 januari 2008 van kracht wordt 
veranderen een aantal zaken m.b.t. artikel 19 en de omschrijving belanghebbenden. Het begrip 
belanghebbenden wordt aan de Algemene wet bestuursrecht gekoppeld en daarmee ingeperkt. 

 
 
9. Rondvraag 

a. Komt er een HEMA in Herenstraat? (links naast Schilperoord). Dat is informeel het verhaal, maar 
vermoedelijk is de huurprijs nog te hoog. 

b. Is er bebording gewenst op van hoek korte Julianastraat hoek Kerklaan, want de situatie daar is 
gevaarlijk ? Dit valt onder de KVO en we zullen het onderzoeken.   

c. Wederom komt de onveilige situatie op de hoek Steenlaan en Ruijsdealplein ter sprake. De voorzitter 
meldt dat we dit aan de KVO zullen doorgeven.     

 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 20.40 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit te toasten op 
2007. De volgende vergadering is op 13(14) februari 2007 

http://www.kiwa.nl/index-CK.asp?id=986
http://www.senternovem.nl/epadesk/index.asp
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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 maart 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  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 14 februari 2007  

• 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.a.   Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
7.b. ERL en Frederik Hendrikstraat: rapporteurs Bartels en Visser 
7.c. Fietsenstallingen: rapporteurs Schuller en Bartels 
7.d. Terugkoppeling vergadering Stuurgroep Oud Rijswijk van 26 februari 2007 
7.f. Luchtkwaliteit rond de haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

 
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 

mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl
http://www.haagweg-rijswijk.nl
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 14 FEBRUARI 2007 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Frans Lever 
(best.lid), Ad van Buuren (best.lid), Andries Bartels, René van Hemert (VVD), Arnoud Passenier(VVD), 
Hennu v.d. Horst (GBR), Klaar Toet (Wijkagent), Linda ??? (assistent Wijkagent), Emmy Langezaal 
(Leeuwendaal), Ruth Haster (Leeuwendaal). 
Afwezig gemeld: W. van Peursen, Connie van Schagen (bewonerscommissie Haven en Bomenbuurt), 
Jacques Verhoef (OR), Ed Braam (OR), Els van der Plank (voor het gehele wijkteam Oud Rijswijk), Erika 
Koldenhof  (SP), Ed Braam(OR), Rina Huuksloot. 
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. Hij legt uit dat in verband 
met het collegebezoek en de bewoners bijeenkomst gisteravond er nu op woensdag vergaderd wordt 
en niet op de gebruikelijke dinsdag. Hij merkt op dat er vanavond meer raadsleden zijn dan 
gewoonlijk. Dan maakt hij melding van het comité Haagweg dat zich inzet om luchtkwaliteit in hun 
leefomgeving trachten te verbeteren. Dit comité zal hun activiteiten mondeling toelichten onder het 
extra toegevoegde punt 7f  “Luchtkwaliteit Haagweg” 

 
 
2. Verslag vergadering 9 januari 2006  

a. Naar aanleiding van Punt 3. vraagt mw. Van der Horst (raadslid GBR) of de vertegenwoordigers van 
de SWR wel eens een keer aanwezig zijn geweest bij de SBOR vergaderingen of helemaal niet? De 
voorzitter antwoordt dat zij in het begin wel zijn geweest en er is zelfs op hun verzoek een agenda 
punt toegevoegd is. Echter al spoedig daarna bleven zij weg en is dit agenda punt weer afgevoerd. 
Hun afwezigheid bevreemdt de voorzitter te meer omdat zij ondersteunend zouden moeten zijn aan 
bewonersorganisaties.  

b. Punt 7a Naar aanleiding van de onduidelijkheid rond de werkgroep KVO wordt vanuit de 
vergadering het hardrijden op de Steenlaan aangekaart. Er wordt aan de wijkagent gevraagd of hij 
daar iets kan doen. Uit de ontstane discussie blijkt dat de Steenlaan in het verleden obstakels waren 
aangebracht die ten behoeve van een buslijn toen zijn verwijderd. De wijkagent antwoordt dat buiten 
het controleren hier weinig aan valt te doen. Mogelijk kan bij een toekomstige herinrichting van de 
Steenlaan deze versmalling weer worden aangebracht. Dit wordt als actiepunt genoteerd. 

c. Een bewoner van de Haagweg klaagt dat naast het stofprobleem ook het probleem van het veel te 
hard rijden op de Haagweg en dat het levensgevaarlijk om over te steken bij het stoplicht van de 
tramhalte (tussen Lindelaan en Hoornbrug). Omdat er te veel (met name de linkse rijstroken van de 
hoofdrijbaan) door rood wordt gereden, geeft hij een ieder de waarschuwing mee om vooral niet 
direct over te steken maar eerst goed uit te kijken. Een gemeenteraadslid meldt de er over de 
Haagweg meer klachten zijn, met name over het oversteken. Handhaving is ook veelal niet overal 
mogelijk. De hoofdrijbaan leent zich voor hardrijden dit tot in tegenstelling met het deel in Den 
Haag waar aan de zijde van de twee “snelle” hoofdrijbanen wordt geparkeerd. Dit heeft een 
remmend effect. Een van de raadsleden meldt dat meerdere klachten zijn over kruisingen met de 
Lindelaan en Herenstraat. Andries Bartels meldt dat in Den Haag op de Rijswijkseweg destijd voor 
een ander profiel is gekozen. Daar was destijds in Rijswijk weerstand tegen. Het profiel op de 
Rijswijkseweg blijkt achteraf gezien toch beter te werken. Dit onderwerp wordt als actiepunt 
genoteerd. 

 
 
3. Mededelingen 

a. De voorzitter komt met een mededeling over de invoering van de gewijzigde Woningwet per 1 april 
2007. Dit brengt nogal wat veranderingen met zich mee, zoals: 
- Invoering en handhavingbeleid en verslaglegging door burgemeester en wethouder aan het eind 

van het jaar over het afgelopen jaar; 
- Drastisch vereenvoudiging van aanschrijfinstrumentarium; 
- Het wegnemen van belemmeringen voor handhaving van eigendomsoverdracht; 
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- Het toepassen van de Wet op Economische delicten, op overtreding van bouwregelgeving; dit 
houdt in dat bijvoorbeeld illegale bouwwerken op aanwijzing van de gemeente afgebroken 
moeten worden.  

- Het beter tot uitdrukking brengen van de bouwvergunning.  
Een raadslid die bij VROM werkt vult dit aan dat tegen overtredingen, die gezien worden als 
economische delicten, beter kan worden opgetreden.  
Ook komt er een omgevingsvergunning waarbij diverse aanvragen middels één formulier geregeld 
zal worden. Alles met het doel om handhaving beter uitvoerbaar te maken. Andries Bartels geeft aan 
dat dit voor de gemeente wel een niet te onderschatten arbeidsintensief veranderingsproces betekent.  

b. De voorzitter vindt dit soort mededelingen nodig om de medeburgers te informeren over wettelijke 
maatregelen waar een ieder op een bepaald moment mee geconfronteerd wordt. 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. U_001167 Uitnodiging Klankbordgroep bijeenkomt bestemmingspan 'Bomenbuurt, Rembrandt- en 
Havenkwartier' op 30 januari 2007 14.15-15.15 op het stadhuis 

1. Willem Schuller meldt dat het opmerkelijk is dat alleen de SBOR aanwezig was en vindt dat 
het een taak van de SWR is om bewoners in die wijken hiervan op de hoogte te stellen. Bij 
een van de andere klankbordgroep bijeenkomst was wel de directeur van de SWR aanwezig, 
wat op zich wel merkwaardig is. De Voorzitter geeft verder aan dat er binnen de gemeente ca. 
100 bestemmingspannen zijn en dat dit aantal teruggebracht gaat worden naar ca. 16. Dit 
bestemmingsplan is er een voorbeeld van. Een raadslid is van mening dat de SWR te hard 
wordt aangepakt met betrekking tot het activeren van bewonersgroepen in het kader van 
bestemmingsplannen. Zijns inzien is dat een taak van de gemeente. De voorzitter geeft aan dat 
dit klopt, ware het niet dat de SWR de bewonersorganisaties de belangrijkheid van deze 
bijeenkomsten kan voorhouden en aanraden die bijeenkomsten toch bij te wonen. De 
voorzitter geeft de vertegenwoordigers uit Leeuwendaal mee, om na te gaan wanneer het 
bestemmingsplan van hun wijk aan de orde is. Hij raadt hun aan dit bij de gemeente na te 
vragen. De bedoeling is dat het bestemmingsplan 'Bomenbuurt, Rembrandt- en 
Havenkwartier' aan het eind van 2007 geheel is afgerond. 

b. U_001168 Wijkontmoeting voor de bewoners en betrokken organisaties in de wijken: 11 Cromvliet, 
12 Leeuwendaal, 21 Oud Rijswijk en 22 Bomenbuurt te Rijswijk in de ontmoetingsruimte van 
Florence Locatie Vredenburghplantsoen 1 , aanvang 19.30 uur 

c. I_001169 Niet vastgesteld openbaar verslag commissie OWSZ vergadering op 22 januari 2007 
d. I_001170 Niet vastgesteld openbaar verslag commissie ABVM vergadering 23 januari 2007 
e. I_001171 Niet vastgesteld openbaar verslag commissie OWSZ vergadering op 23 januari 2007 
f. I_001172 Agenda raadsvergadering 6 februari 2007 en achterliggende stukken 
g. I_001173 Agenda presentatiebijeenkomst 8 februari 2007 met oa. Trekvliettrace (DHV) en Boele en 

van Eesteren, Bouwplan voormalige Snijderschool 
h. M_001174 Mail van 4 februari 2007 met een afschrift over situatie rond de Haagweg m.b.t. het 

verkeer en de luchtkwaliteit ter plaatse  
i. M_001175 Mail van de secretaris VBS Bew.Org.Muziekbuurt agenda 5 februari en verslag van 8 

januari 2007 
 
 
5. Verzonden brieven 

a. V_001157 Gem RWK College Verzoek om het stimuleringsfonds voor Oud Rijswijk te verlengen.. 
 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 

a. Frans Lever meldt dat hij bij de weinige raadstukken stukken die hij heeft ontvangen geen 
belangrijke punten voor de SBOR zaten.  Nu blijkt dat er nog nagekomen stukken zijn die hij niet 
heeft gelezen en daar kan mogelijk iets interessant in staan. Hij zal daar indien nodig  in het verslag 
melding van maken; Er is niets belangrijks te melden. 
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7. Voortgang verschillende dossiers. 
a. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, Wonen en Werken  

1. De voorzitter meldt dat hij niet meer deelneemt aan de werkgroep KVO en vraagt of iemand zich 
geroepen voelt zijn plaats in te nemen. Geen reactie uit de zaal. De deelname van de SBOR 
wordt als een actiepunt genoteerd. De wijkagent was bij de bijeenkomst van de KVO aanwezig. 
Een raadslid vraagt of het nu veiliger is geworden met deze ster. Uitgelegd wordt dat de eerste 
ster alleen een plan van aanpak inhoudt. Bij de tweede ster moet er duidelijke “meetbare” 
verbeteringen zijn. De voorzitter geeft aan dat het gebied waar de eerste ster nu voor geldt, 
groter is dan alleen de winkelstraten. 

2. Het onderwerp pollers Herenstraat is even aan de orde geweest. Het plan ligt ter voorbereiding 
van de besluitvorming. Of het gebied nu veiliger is geworden wordt gemeten aan de hand van de 
uitgevoerde Nulpunt-meting bij het begin van de KVO activiteiten. Mw. Van der Horst stelt dat 
bij het oplossen van onveilige punten er ook steeds nieuwe punten bij komen. Wat gebeurt 
daarmee. Waar mogelijk worden deze punten direct meegenomen. Zo zijn ook de afvalbakken 
op het Ruijsdaelplein een doorn in het oog van velen. Volgens de wijkagent wordt nu bekeken 
de bakken ondergronds aan te brengen. 

 
b. ERL-locatie 

1. Frederik Henderikstraat hoek Stadhoudersstraat wordt volgens de voorzitter door Rijswijk 
wonen verder opgepakt. Het standpunt m.b.t. ERL is niet anders dan voorheen. Er is al tijden 
niets meer vernoemen m.b.t. dit plan. 

 
c. Fietsenstallingen 

1. Het blijkt om verschillende redenen lastig om bestaande ruimtes beschikbaar te krijgen. Daar 
kleven verschillende complicaties aan, waardoor eigenaren liever afzien van het verhuren. Er 
zou gedacht kunnen worden aan zgn. trommels. Volgens de wijkagent staan deze trommels al 
een half jaar op de Beetslaan hoek Broekslootkade. Wordt vervolgd. 

 
d. Overige dossiers 

• Het Mallegat    Geen voortgang 
• De Tuinstraat     idem 
• Het aanzien van de buurt.    idem 
• Het historisch centrum annex stadstuin.  Idem 

 
e. Voorbespreking vergadering Stuurgroep Oud Rijswijk 

1. De SGOR heeft voor 26 februari a.s. een uitnodiging voor een vergadering ontvangen. 
 

f. Luchtkwaliteit Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
- Door een bewoner van het comité Haagweg wordt aangegeven dat zij verstoken blijven van enig 

informatie vanuit de gemeente inclusief uitnodigingen voor zoals bijv de buurtbijeenkomst van 
13 februari 2007 

- Als gevolg van het uitblijven van acties van de gemeente is het Comité Haagweg in het leven 
geroepen, om als comité op basis van wettelijke regels de gemeente te dwingen te komen tot 
maatregelen op zowel korte termijn als op lange termijn. 

- Op 19 januari hebben zij een brief geschreven aan B&W en huis aan huis (ca 200 woningen aan 
de Haagweg) een pamflet bezorgt. Daarvan zijn ca 120 formulieren terug ontvangen met 
adhesiebetuigingen. Vorige week donderdag hebben zij een gesprek gehad over hun brief met  
wethouder Jense en zij hebben dat gesprek bevestigd middels 3 kantjes. En staat een toezegging 
in van het college van maatregelen op korte en lange termijn.   

- Het comité is geïnteresseerd in het plan Trekvliettracé inclusief de alternatieven dat ontlastend 
kan werken voor de Haagweg, maar ziet dat niet als oplossing op overzichtelijke termijn. 

- In de adhesiebetuigingen zijn ook punten met betrekking van verkeersveiligheid  aangereikt. Dat 
is doorgesluisd naar de gemeente die ook daarop heeft gereageerd met toezeggingen. In de lijst 
van meest verontreinigde straten staat de Haagweg zeer prominent genoteerd. Dit is een 
tussenmelding  

- Middels een onderzoek, uit te voeren door Milieudefensie, zal worden bekeken in hoeverre de 
Haagweg gelijkwaardig is aan de StilleVeerkade in Den Haag. Afhankelijk van de uitkomst 

http://www.haagweg-rijswijk.nl
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overweegt het comité juridische stappen te ondernemen richting gemeente wat hen overigens 
nog niet is medegedeeld. 

- De heer Bartels stelt voor dit comité te ondersteunen in hun actie, omdat daarbij een groot aantal 
inwoners van Oud Rijswijk betrokken is en daarbij de gemeente te vragen naar het 
maatregelenpakket dat er inmiddels zou moeten zijn. Zonodig zou beroep op de WOB gedaan 
kunnen worden. Dit voorstel wordt overgenomen. 

- De SBOR wordt uitgenodigd om hun vergadering bij te wonen op 26 februari 2007, Haagweg 
140 om 20.30 uur. De voorzitter geeft aan iemand te zullen afvaardigen. 

 
 
8. Overige lopende zaken 

a. Hier wordt geen gebruik van gemaakt 
 
 
9. Rondvraag 

a. Hier wordt geen gebruik van gemaakt.     
 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 20.40 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit te toasten op 
2007. De volgende vergadering is op 13 maart 2007 
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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 april 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  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 13 maart 2007  

• 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.a.   Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
7.b. ERL en Frederik Hendrikstraat: rapporteurs Bartels en Visser 
7.c. Fietsenstallingen: rapporteurs Schuller en Bartels 
7.d. Luchtkwaliteit rond de haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

 
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 

mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl
http://www.haagweg-rijswijk.nl
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 13 MAART 2007 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Ad van 
Buuren (best.lid), Andries Bartels, Loekie Hermsen (Leeuwendaal), Ruth Haster (Leeuwendaal), Connie van 
Schagen (Bewonerscommissie Haven en Bomenbuurt), André van de Boor (wijkmanager), Ed Braam (OR), 
Remy Hompe (OR). 
Afwezig gemeld: W. van Peursen, Jacques Verhoef (OR), Betty Trinthamer (VVD), Yvonne Hagenaars 
(PvdA), Henny v.d. Horst (GBR), Nico Köhler (GBR), Els van der Plank (voor het gehele wijkteam Oud 
Rijswijk), Ton Voets (OHVR), Rien Kraaijeveld (Druk. Hes), Fam. Jacobs, Fam Ruijtenbeek. 
Notulen opgemaakt door en verzorging van e-mail, Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. De voorzitter opent om 20.08 uur de vergadering en heet een ieder welkom. Hij stelt het zeer op prijs 
dat er vertegenwoordigers uit Leeuwendaal en de Bewonerscommissie Haven en Bomenbuurt 
aanwezig zijn. Ed Braam onderschrijft dit positieve signaal. Frans Lever treed voorlopig terug als 
bestuurslid. Hij heeft op dit moment een fulltime baan. Nieuwe bestuursleden zijn altijd welkom.  

 
 
2. Verslag vergadering 14 februari 2006  

a. Punt 2a. vierde regel laatste “is” verwijderen. 
b. Ed Braam staat twee maal afwezig gemeld, maar was later wel aanwezig. 
c. Punt 4a. bijeenkomt moet “bijeenkomst” zijn.  
d. Punt 4a. Connie van Schagen (BHB) vraagt of zij een kopie kan krijgen van de uitnodiging voor de 

Klankbordgroep. De voorzitter heeft zich ook verbaast over de gang zaken en heeft dit ook gemeld 
tijdens deze bijeenkomst. De SBOR wil bij een vergadering van de BHB tekst en uitleg geven over 
wat er is besproken m.b.t. herziening van dit bestemmingsplan  

 
 
3. Mededelingen 

a. Naar aanleiding van eerdere vragen over geluidsoverlast van het laden en lossen rond winkels (AH) 
heeft de voorzitter op de website van VROM (http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10054#a23) de 
publicatie “besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer”gevonden. die specifiek gaat 
over dit soort problemen en regelgeving hiervoor. Het besluit is bedoel als geleidelijke overgang 
naar de nadere eisen, die hierin gesteld zijn en loopt tot 1 december 2007.Na die datum moet de 
overlast (geluid) op het vereiste niveau zijn. Er zijn alom twijfels hoe dit zal worden gehandhaafd. 

b. Slechts een enkele maal heeft de welstandscommissie openbare vergaderd, er lijkt nu weer meer in 
besloten vorm te worden vergaderd. Per 1 april 2007 is de nieuwe Woningwet van kracht. Een 
artikel in deze nieuw wet is dat de welstandcommissie openbaar vergadert. Ed Braam merkt 
op dat er in een dergelijk openbare vergadering alleen mag worden geluisterd en geen openbare 
inbreng tijdens die vergadering mogelijk is. 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_001177 Vergadering Klankbordgroep Trekvliettracé achtste vergadering op 14 november 2006 + 
stukken 

b. I_001178 Vergadering Klankbordgroep Trekvliettracé elfde vergadering op 6 februari 2007 + 
stukken 

c. I_001179 Vergadering Klankbordgroep Trekvliettracé twaalfde vergadering op 6 maart 2006 + 
stukken 

d. I_001181 Comité Haagweg Rijswijk "maak de Haagweg weer gezond" Gesprek verslag van 8 
februari 2007 met D. Jense Weth. gem. Rijswijk 

e. I_001182 Handelingen van de Gemeenteraad v. Rijswijk. Vergadering van 12 december 2006 
f. I_001183 SWR G. van Schie Melding over een verandering in de organisatie Ellen Berenz wordt 

jongeren werker en Arno Behagel gaat naar Rijswijk Midden. Er is nu een vacature voor 
opbouwwerker in Oud Rijswijk. 

g. O_001184 Gem. RWK Griffie Ontvangst bevestiging V001158 verlaat door technisch probleem. 
Wordt ingekomen stukken voor CWO Zie V001158 en V001157.  

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10054#a23
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h. O_001185 Gem. RWK Griffie De Commissie WSO stelt voor dat het college brief V001158 
(stimulering regeling) te laten beantwoorden 

i. I_001186 Gem. RWK OWSZ Agenda en diverse stukken voor commissie OWSZ vergadering op 13 
maart 2007  

j. I_001187 Gem. RWK WSO Agenda en diverse stukken voor commissie WSO vergadering op 14 
maart 2007 

k. I_001188 Gem. RWK ABVM Agenda en diverse stukken voor commissie ABVM vergadering 14 
maart 2007 

l. I_001189 Gem. RWK FC Agenda en diverse stukken voor commissie Financiële Controle 
vergadering 13 maart 2007 

m. I_001190 Gem. RWK ABVM+WSO Agenda en diverse stukken voor gecombineerde commissie 
ABVM+WSO vergadering 14 maart 2007 

 
 
5. Verzonden brieven 

a. Er zijn geen verzonden brieven. Er is een brief in voorbereiding met zowel korte als lange termijn 
voorstellen/maatregelen ter ondersteuning Comité Haagweg Rijswijk. Het blijkt dat het voor 
bewoners die niet direct aan de Haagweg wonen en toch steun willen betuigen aan het Comité, dat 
dit nog niet mogelijk is. Er wordt geadviseerd om dit op het info@haagweg-rijswijk.nl kenbaar te 
maken. 

 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 

a. Het eerste kwartaal 2007 verschijnt er een notitie over de aan Oud Rijswijk grenzende Landgoederen 
zone. 

b. De PvdA heeft in augustus 2006 vragen gesteld over de vervuiling van het park Laan Hofrust. De 
beantwoording hiervan is in afwachting van de nota “Honden beleidsplan” die in het tweede 
kwartaal verschijnt. Een raadslid deelt mee dat deze nota in mei 2007 in de commissie wordt 
behandeld. 

c. Ook in het tweede kwartaal 2007 verschijnt een nota “Verbetering van Fietspaden”. Verwacht wordt 
dat het college een besluit zal voorleggen om “Fietsen in de Herenstraat” als proef toe te staan. 

d. In het nieuwe Milieu Programma 2007” worden diverse zaken beschreven. Het hoofdstuk gaat 
bijvoorbeeld over luchtkwaliteit. Verder wordt er gemeld dat er 8 FTe’s extra beschikbaar komen als 
milieu inspectie.  

e. Een stuk over grondzaken wat op zich niet zo interessant lijkt, maar er staan toch wel een paar 
punten in die hier worden genoemd. Volgens dit stuk zijn de plannen rond de ERL locatie nagenoeg 
afgerond. Ook wordt er iets geschreven over het plan Ter Nieubrug wat vanavond in de commissies 
wordt besproken. 

f. Een ander punt van meer algemeen belang is de nieuwe Algemene Politie Verordening Rijswijk. 
Bijv., de verandering van het verbod op los lopende honden wordt veranderd in de verplichting tot 
het aanlijnen van honden. Ook is mogelijk dat je wordt aangesproken of zelfs bekeurt, als je bij het 
doen van boodschappen een te grote tas bij je hebt. Dit om winkeldiefstallen in te perken. Zie 
website www.rijswijk.nl  

g. Gelezen in Rijswijk regelrecht. Het gemeente bestuur is voornemens een verkeersbesluit te nemen 
om een stopverbod in te stellen tussen de Laan Hofrust en de Herenstraat. Het is onduidelijk of nu de 
stoplichten op Haagweg en rechts af de Herenstraat in, altijd op groen blijven staan. 

h. Voorstel voor het wijzingen van de gemeentelijke inspraakverordening. Dit wordt ingegeven door 
het in werking treden van de wet uniforme openbare voorbereidingprocedure Awb, en het 
aanpassingsbesluit uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb. In sommige gevallen hoeft 
niet eerst bezwaar te worden gemaakt,maar is er rechtstreeks beroep mogelijk bij de administratieve 
rechter. Hoorzittingen worden in de toekomst afschaft. 

i. Een raadslid van D66 betreurt het dat de bewonersorganisaties niet betrokken of slechts 1 maal per 
jaar worden betrokken bij het “leefbaarheids” overleg. Ed Braam (OR) voegt toe dat het college 
heeft besloten met “interne” organisaties zoals SWR en Politie te overleggen. Opmerkelijk is echter 
dat de voorzitter van dit “leefbaarheids” overleg, zich vooral richt tot de drie organisatie waarin de 
bewonersorganisaties van Rijswijk zijn opgenomen.  

 
 

mailto:info@haagweg-rijswijk.nl
http://www.rijswijk.nl
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7. Voortgang verschillende dossiers. 
a. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, Wonen en Werken  

1. Er wordt nog gewacht op de evaluatie van de herinrichting van Heren- en Willemstraat. 
 

b. ERL-locatie 
1. Zie punt d 

 
c. Fietsenstallingen 

1. Naar aanleiding van de vorige notulen is er weinig gebeurd. André v.d. Boor stelt voor om aan 
de ambtenaren te vragen, mee te participeren in de evaluatie van de proef met fietstrommel in 
Cromvliet. Misschien is dit ook wel een oplossing voor bepaalde locaties.  

 
d. vergadering Stuurgroep Oud Rijswijk 

1. Op 26 februari 2007 heeft voorlopig de laatste vergadering van de stuurgroep plaatsgevonden.  
2. Er is dringend geadviseerd om de stimulering regeling nog een jaar te verlengen en zonodig bij 

te stellen, zodat duidelijk hoelang een subsidiebeschikking(lees toezegging) geldig blijft en om 
zonodig te voorkomen, dat projectontwikkelaars van de regeling gebruik gaan maken.  

3. De evaluatie van de herinrichting van Heren- en Willemstraat moet formeel langs de stuurgroep 
maar gezien de toekomst van de SGOR wordt er verwacht dat dit op korte termijn beschikbaar 
zal zijn. Hierin zullen enkele veiligheids aanpassingen en de plaatsing van de Pollers zijn 
opgenomen. De financiën hiervoor zijn al gereserveerd. 

4. Het bouwproject aan de Frederik Hendrikstraat lijkt na de laatste financiële hindernissen rond te 
zijn, zodat de officiële procedure kan worden gestart..  

5. De afronding van plannen en tekening van de ERL-locatie bevinden zich in het laatste stadium. 
Het Buurtschap heeft de/een toezegging/afgedwongen dat zij voorafgaand aan de interne 
behandeling de gelegenheid krijgt of onze bekende bezwaren zijn weggenomen. De voorzitter 
merkt op dat hij graag de openbare vergaderingen van de welstandscommissie had willen 
bijwonen zodat er meer duidelijk zou zijn over de uitvoering van het bouwplan, echter de datums 
zijn nimmer gepubliceerd. Verder verbaasd hij zich over een stuk in een raadsvoorstel waar “de 
uitwerking” van een BeeldKwaliteitsPlan wordt gemeld. Er is in de SGOR nogmaals gevraagd 
wat de status van het BKP is ten opzichte van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is 
bindend! In het geval van de ERL 2+kap. Bij een wijziging van het bestemmingplan en een 
artikel 19 procedure 1,2 is een goede ruimtelijk onderbouwing vereist. Vanuit de vergadering 
wordt gemeld, dat de goedkeuring van het BKP door de raad nimmer is gepubliceerd. Het kan 
niet zo zijn dat BKP als bestemmingsplan gaat gelden. Ed Braam meldt dat naar aanleiding van 
dit en andere dossiers, de zogenaamde besloten presentatie bijeenkomsten voor commissies 
worden afgeschaft. Enkele uitzonderingen daar gelaten. Het buurtschap wacht met spanning af.  

6. Het pand Bosman (boven het Kruidvat) is nagenoeg afgerond.  
7. De leden de SBOR hebben voorgesteld om aan de raad voor te stellen, de SGOR te ontbinden. 

Wel is de nadrukkelijke wens geuit om een aantal malen per overleg te voeren met de 
verantwoordelijke wethouder. Hierbij wordt gedacht aan vertegenwoordigers van Stichting 
Eigenaren, Historische Vereniging, Ondernemers en het Buurtschap. Hierop is in principe 
positief op gereageerd. Het punt SGOR zal dan ook van de agenda van de SBOR verdwijnen. 

8. Verder is er unaniem geadviseerd om het fietsen in Herenstraat toe te staan. 
 

e. Luchtkwaliteit Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
1. We verwachten op zeer korte termijn een reactie van het Comité Haagweg op de conceptbrief 

van de SBOR welke in punt 5 is behandeld. 
 
 
8. Overige lopende zaken 

a. De voorzitter maakt en opmerking checklist EPC en het toekomstige energie certificaat voor huizen. 
Zie voor meer informatie: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10753 en 
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=31147  

b. Drukkerij Hes heeft per email gemeld dat er in de Stadhoudersstraat slecht onderhouden gevels zijn 
en hoopt dat er nog iets gedaan kan worden met de stimuleringsregeling. Formeel is de aanvraag 
termijn gesloten. Bovendien valt de Stadhoudersstraat buiten het gebied, waarvoor de 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10753
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=31147
http://www.haagweg-rijswijk.nl
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stimuleringsregeling geldt. Er zijn ook enkele andere punten in Oud Rijswijk waarbij de uitstraling te 
wensen over laat. Wellicht kan hier in de toekomst iets aan gedaan worden.  

 
 
9. Rondvraag 

a. Is het mogelijk om een fietsenberging in de tuin te plaatsen? Dit ligt nogal gevoelig. De berging mag 
niet hoger dan één meter zijn en niet boven de vensterbank uitkomen. 

b. Remi Hompe (OR) heeft een antwoord van de gemeente op vragen van zijn partij over het beheer 
van subsidie gelden voor bewoners organisaties. Hij zal een kopie achterlaten voor het bestuur. 

 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 10 april 
2007. 
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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 mei 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  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 10 april 2007  

• 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.a.   Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
7.b. ERL en Frederik Hendrikstraat: rapporteurs Bartels en Visser 
7.c. Fietsenstallingen: rapporteurs Schuller en Bartels 
7.d. Luchtkwaliteit rond de haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
7.e. Stand van zaken schoolplein Esdoornstraat  

 
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 

mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 10 APRIL 2007 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Ad van 
Buuren (best.lid), Andries Bartels, Connie van Schagen (Bewonerscommissie Haven en Bomenbuurt), Klaar 
Toet (wijkagent) 
Afwezig gemeld: W. van Peursen, Jacques Verhoef (OR), Betty Trinthamer (VVD), Ed Braam (OR), Krijn 
de Graaf (CDA), André van de Boor (wijkmanager), Els van der Plank (voor het gehele wijkteam Oud 
Rijswijk)  
Notulen opgemaakt door en verzorging van e-mail, Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering rond 20.10 uur. 
 
 
2. Verslag vergadering 13 maart 2006  

a. Punt 3 4e regel met “bedoel” moet “bedoeld” zijn. 
b. Punt 6 met een “grote tas” wordt een “geprepareerde tas” bedoeld. 
c. Naar aanleiding van punt 7 d 5 wordt gemeld dat er meerdere rechtbank uitspraken bekend zijn 

waarbij afwijkingen van een geldend bestemmingsplan in een beeldkwaliteitplan staan beschreven 
niet van toepassing worden verklaard. Het bestemmingsplan staat boven een beeldkwaliteitplan. Het 
bestemmingsplan moet dan ook worden gevolgd. Het goedkeuren van een beeldkwaliteit plan dat 
afwijkt van het bestemmingsplan is derhalve niet toegestaan. Verder is het onduidelijk of het 
beeldkwaliteit door de raad is goedgekeurd. Dit eventuele besluit is tot op heden nog niet 
gepubliceerd. Tijdens de laatste SGOR vergadering is wederom naar het genomen besluit en de 
wijze waarop met het advies van de SGOR is omgegaan gevraagd. Dat is toegezegd. Vooralsnog 
hebben wij nog niets mogen vernemen. Wat gaat de SBOR doen m.b.t. de ERL locatie? Door de 
gemeente is een vooroverleg toegezegd. Dat wachten we af. Als de bouwvergunning wordt 
aangevraagd en gepubliceerd zal de SBOR zijn uiteindelijke standpunt bepalen. 

 
 
3. Mededelingen 

a. Er heeft 3 april j.l. een gesprek plaats gevonden met Els van der Plank (wijkteammanager SWR) 
over het niet door gaan van Koninginnedag activiteiten in de Esdoornstraat. De SWR moet omwille 
van tijd en geld keuzes (30 april, 5 mei of straatspeeldag) maken. De keuze was reeds gevallen voor 
5 mei en kan er daarom geen ondersteuning aan de SBOR worden geven. Wel kan er een beroep 
worden gedaan op steun in de begeleiding van eventuele beschikbare vrijwilligers. Er is dit jaar 
gekozen voor de activiteiten rond het oude raadhuis op 5 mei. De SBOR legt zich hierbij neer. 

b. De vacature voor een nieuwe opbouwwerker wordt per 1 juni ingevuld. Voor heel Oud Rijswijk is er 
16uur/week beschikbaar, de rest van de tijd wordt zij programmaleider buurtsport en onderwijs wat 
met die met extra rijks subsidie opgezet wordt voor heel Rijswijk ter bevordering van leefbaarheid, 
socialencohesie. De SWR had voor dit een onderwerp een offerte uitgebracht. 

c. Er is een uitnodiging van de gemeente die in het kader WMO een herijking van de algemene 
subsidie verordening wil bespreken. Dit wordt ook aangekondigd in de recentelijk toegezonden 
subsidieaanvraag, dat de subsidies per 1 januari 2009 gaat veranderen. In september zal de SWR een 
bijeenkomst organiseren, in het verlengde van WMO participatie. Vooruitlopend hierop wil de  
voorzitter trachten om in overleg met andere de buurtorganisaties, voor zover zij hieraan meewillen 
doen, het thema “de buurt” oppakken.  

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_001192 Gem RWK Hoorzitting Niet vastgesteld openbaar verslag Hoorzitting bestemmingsplan 
Te Nieuburch met achterliggende stukken.  

b. I_001193 Gem RWK FC Niet vastgesteld openbaar verslag van de commissie FC vergadering op 13 
maart 2007. 

c. I_001194 Gem RWK OWSZ Niet vastgesteld openbaar verslag commissie OWSZ vergadering op 
12 maart 2007. 

d. I_001195 Gem RWK RAAD Agenda raadsvergadering 27 maart 2007 en achterliggende stukken. 
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e. O_001196 Gem RWK Griffie Hoe de brief V001158 wordt behandeld in de raadsvergadering van 27 
maart 2007 Zie V001158 en V001157.  

f. I_001197 Gem RWK WSO Niet vastgesteld openbaar verslag commissie WSO vergadering op 14 
maart 2007. 

g. I_001198 Gem RWK ABVM+WSO Verslag gecombineerde commissie ABVM+WSO vergadering 
14 maart 2007. 

h. I_001199 Gem RWK ABVM Niet vastgesteld openbaar verslag commissie ABVM vergadering 14 
maart 2007. 

i. F_001201 Gem RWK WCO Nieuwe Subsidieregeling en begrotingsrichtlijnen 2008 (P. Oudshoorn 
326 1366) met invulformulier en wijkindeling en verantwoording 2006. 

j. O_001204 Wijkbijeenkomst Verslag van de wijkbijeenkomst op 13 februari 2007 in Vredenburgh. 
k. O_001205 Onderwatershof-RijswijkWonen Nieuwsbrief maart 2007 over de nieuwbouw 

Onderwatershof. 
1. Ad van Buuren heeft namens de SBOR contact gehad met de aannemer en Rijswijk Wonen 

over plaatsen van de originele gevelsteen van Onderwatershof in de nieuwbouw. In de 
komende maanden zal worden besproken hoe de SBOR dit gaat organiseren. De steen komt 
binnen links aan de wand bij de ingang. 

l. O_001206 Provincie Zuid Holland Proef opheffing spitssluiting Hoornbrug, Geestbrug, Hoornbrug 
en Trekvlietbrug. 

m. O_001207 Gem RWK Griffie Ontvangst bevestiging V001191 NOG STEEDS VERKEERD 
ADRES Esdoornstr i.p.v. POSTBUS. 

n. U_001208 Gem RWK WCO Uitnodiging voor overleg op dinsdag 17 april 2007 in onze eigen 
ruimte met Gerard Op 't Hof  en Mw. G. van den Akker. 

o. I_001209 Gem RWL WSO Niet vastgesteld openbaar verslag van de commissie WSO naar 
aanleiding van het verschijnen van MER van het Trekvliettrace. 

1. De algemene indruk die is dat de raad niet staat te juichen bij de conclusies. Met lijkt eerder 
nog het een ander te willen uitzoeken. Zoals de BOT variant. Verder heeft men bedenkingen 
over de cijfers m.b.t. de toename voorspellingen.  

p. M_001210 Fam. Plukaard Mail verhandeling over klacht vishandel hoek Emma- Willemstraat en 
parkeerplaatsen voor huisnummers 2 en 4 Julianastraat. 

q. M_001211 Drukkerij Hes Mail verhandeling over het onderhoud van de gevels in de 
Stadhoudersstraat 

r. M_001212 Fam. Plukaard Mail met een antwoord van de gemeente over de klacht vishandel hoek 
Emma- Willemstraat en de parkeerplaatsen voor huisnummers 2 en 4 Julianastraat. 

 
 
5. Verzonden brieven 

a. V_001191 Gem RWK College Brief aan het college ter ondersteuning van het Comité Haagweg 
Rijswijk. 

 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 

a. Verslag van de hoorzitting van het Plan ter Nieuburg. Dit valt niet in ons gebied maar is wel 
interessant genoeg om toch iets te melden over dit lastige dossier. Er zijn +/- 23 personen die 
bezwaar hebben aangetekend tegen het bouwplan. De raad is uiteindelijk akkoord gegaan met het 
plan. Een punt waar hierbij aan voorbij wordt gegaan is, dat bij een bestemmingsplan wijziging de 
bijbehorende sectorale wetten m.b.t. o.a. de luchtkwaliteit, flora, fauna, ect. moeten zijn toegevoegd 
als bijlage. 

b. Er komt wat geld beschikbaar voor onderhoud aan de Landgoederen zone. 
c. In nota grondbeleid wordt gemeld dat de planvorming rond de ERL-locatie is afgerond. Verder is er 

overeenstemming met Rijswijk Wonen over de plannen in de Fredrik Hendriklaan en 
Stadhoudersstraat. De doelstelling van het Masterplan is nagenoeg afgerond, aldus de gemeentelijke 
rapportage. De SBOR heeft over die afronding een ander beeld, maar zal daar geen groot punt van 
maken. 

d. Wijze van behandeling van onze brief over de Stimuleringsverordening. Het college zal deze brief 
beantwoorden. 
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e. Bij de behandeling van Het Milieuprogramma 2007 wordt er vanuit de raad een opmerkelijke vraag 
gesteld; “of de over gebleven gelden van het Stimuleringsverordening kunnen worden aangewend 
om de luchtkwaliteit rond de Haagweg te verbeteren”. Dat lijkt toch niet de bedoeling te zijn van dit 
fonds. 

f. Ten aanzien van de Stimuleringsverordening zijn er 57 aanvragen ingediend. Bij het eerst volgende 
college overleg zullen deze aanvragen worden beoordeeld. Per aanvraag is er € 40.000 beschikbaar. 

g. Geleidelijk aan komt de problematiek van de lucht vervuiling terug in de raadstukken. De 
verantwoordelijk wethouder heeft een gesprek gehad met het Comité Haagweg en meld dat alle korte 
en lange termijnvoorstellen in een nog te maken plan van aanpak worden meegenomen. 

h. Naar aanleiding van klachten komt er meer aandacht voor het schoonmaken van de Herenstaart op 
marktdagen. 

i. Ergens wordt plannen voor het Mallegat genoemd. De verantwoordelijke wethouder antwoordt dat 
dit een particulier initiatief is. Het is onduidelijk waar dit over gaat. Het Mallegat maakt overigens 
onderdeel uit van het Masterplan. 

j. Op 8 mei is voor raadsleden een presentatie over de nieuwe Wet ruimtelijk ordening. Momenteel 
wordt er gewerkt volgens een mandaat uit 1999. 

 
 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, Wonen en Werken  
1. Er is lange tijd niets meer gebeurd. Volgens Klaar Toet is er op 1 mei a.s. een bijeenkomst. Er 

moet wel iets gebeuren. Door deze stilstand komt het behouden van de “eerste ster” in gevaar. 
 

b. ERL-locatie 
1. Het buurtschap is in afwachting van een toegezegde uitnodiging om de bouwplannen te mogen 

bekijken voordat de bouwaanvraag wordt gepubliceerd. 
 

c. Fietsenstallingen 
1. Door tijdgebrek hebben we daar niets aangedaan.     

 
d. Luchtkwaliteit Haagweg Comité Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

1. De voorzitter heeft de laatste vergadering van het Comité bezocht. De SBOR betrekt het Comité 
bij haar intern overleg. In een intern rapport van de gemeente Rijswijk wordt gemeld dat op dit 
moment worden alle normen overschreden. De gemeente schrijft in dit rapport dat zij niet direct 
zal overgaan met het nemen van maatregelen. De provincie is volgens dit rapport de partij die dit 
moet gaan coördineren. 

2. In het algemeen is het Comité bezorgd en ontevreden over gang van zaken.   
3. Bij ontwikkeling van een filmhuis aan de Burg. Elsenlaan zal ook een verhoogde lucht 

verontreiniging ontstaan door de toename van verkeersbewegingen met gedurende 
openingstijden. 

4. De vergadering maakt zich zorgen over de proef van de provincie (zie punt  4.k.). Feitelijk 
betreft het hier een verkeersbesluit. Dit is niet gepubliceerd. De vraag is of wij en de gemeente 
hier zomaar mee in moeten stemmen gezien de te verwachten problemen gedurende deze proef; 
dit in het licht van de brieven die recentelijk door het Comité en  met name de SBOR aan de 
gemeente zijn verzonden.  

 
e. Opknappen en het verruimen van het schoolplein aan de Esdoornstraat 

1. Een bewoner van de Kerklaan (Erwin Wupkes) heeft vorig jaar het verdwijnen van de 
speelruimte voor de kinderen in de buurt onder de aandacht gebracht van de SBOR. Er is toen 
afgesproken dat er een brief aan de bewoners rond het schoolplein in de Esdoornstraat bezorgd 
zou worden. Dit heeft de afgelopen periode plaats gevonden. Er zijn 300 formulieren in de 
brievenbus gedaan en er zijn 70 positieve reactie ontvangen die het plan ondersteunen om het 
schoolplein op te knappen en te verruimen zodat de verloren ruimte van het schoolplein van 
PMS enigszins wordt gecompenseerd. Er is mogelijk een subsidie beschikbaar bij het 
ministerie van VROM voor dit soort zaken.  De voorzitter stelt voor om het een en ander te 
combineren de activiteiten waar met de SWR is over gesproken. Ook heeft de voorzitter nog 
een paar vergaderingen waar dit onderwerp mogelijk kan worden besproken. Zie ook punt 3. 
Voorts wordt het van belang geacht eerst eens informeel te gaan overleggen met de gemeente. 

http://www.haagweg-rijswijk.nl
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Dat is beter, dan meteen de publiciteit op te zoeken, Willem Schuller zal Erwin van een 
tekening voorzien zodat er wat ideeën kunnen worden uitgewerkt. Vervolgens kunnen we dit 
onder de aandacht brengen van de ambtenaren. In de volgende vergadering komen we hier op 
terug. 

 
  
8. Overige lopende zaken 

a. De fam. Plukaard uit de Julianastraat heeft al enige tijd geleden bij de gemeente een drietal klachten 
ingediend. 
1. Na het omkeren van de rijrichting is het bijna niet meer mogelijk om de dwars gepositioneerde 

parkeerplaatsen voor de huisnummers 2-6 veilig te gebruiken. Er heeft  inmiddels overleg 
plaatsgevonden met de gemeente. Als t.z.t de Julianastraat wordt herbestraat zal dit worden 
aangepakt/meegenomen. 

2. Een klacht over zwerfvuil, ongedierte illegaal terras en respectloos gedrag van de ondernemer, 
van viswinkel op de hoek van de Julianastraat-Willemstraat. Dit heeft in eerste instantie 
geresulteerd in een administratieve controle op 16 februari 2007. Deze is uitgevoerd door 
Vergunning en Handhaving. Tijdens deze controle is een aantal overtredingen en 
tekortkomingen geconstateerd m.b.t. de installaties en de bedrijfvoering van de viswinkel.. De 
ondernemer is hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en krijgt een maand de tijd om de 
tekortkomingen in orde te maken. Veder blijkt niet uit de stukken of de feitelijke klacht aan de 
orde is gesteld. Onduidelijk is of deze nog wordt besproken met de ondernemer van de 
viswinkel. De vraag blijft of dit nu echt helpt tegen de geuite klacht? 

3. Verder is een klacht over de tijden waarop Avalex het vuil komt ophalen. Gelet op het verslag 
van de vorige vergadering moet er gehandeld worden volgens het “besluit detailhandel en 
ambachtsbedrijven milieubeheer”. 

 
 
9. Rondvraag 

a. Het pand van de Vries wordt gesloopt. Er is reeds een fase 1 bouwaanvraag ingediend. Volgens één 
van de heer Van de Velde  komen er drie appartement boven de winkel. Dit betekent een 
bouwhoogte van circa 13 meter (3x3+4).Hij heeft daar problemen mee. Na enige discussie wordt 
geconcludeerd, dat als dit volgens het bestemmingsplan is toegestaan daar  niets aan te doen is. Maar 
dat staat niet vast. Dat zal moeten worden uitgezocht. Verzocht wordt overigens dit soort 
onderwerpen van te voren te melden, dan kan het e.a. worden onderzocht.  

 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 8 mei 
2007. 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10054#a23
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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 juni 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  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 08 mei 2007  

• 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.a.   Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
7.b. ERL en Frederik Hendrikstraat: rapporteurs Bartels en Visser 
7.c. Fietsenstallingen: rapporteurs Schuller en Bartels 
7.d. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
7.e. Stand van zaken schoolplein Esdoornstraat  

 
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 

mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl
http://www.haagweg-rijswijk.nl
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 8 MEI 2007 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), , Andries 
Bartels, Klaar Toet (wijkagent), André van de Boor (wijkmanager), Paul Mathot (Comité Haagweg), Henny 
v.d. Horst (GBR), Ed Braam (OR), Remi Hompe (OR) 
Afwezig gemeld: A. van Buuren (best. lid), W. van Peursen, Jacques Verhoef (OR), Wim Wories (OR)Betty 
Trinthamer (VVD), Rene van Hemert(VVD), Yvonne Hagenaars (PvdA), Nico Köhler (GBR), Els van der 
Plank (voor het gehele SWR wijkteam Oud Rijswijk), Stef en Wies Ruijtenbeek 
Notulen opgemaakt door en verzorging van e-mail, Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering rond 20.05 uur. 
 
 
2. Verslag vergadering 10 april 2006  

a. Punt 6.h. “Herenstraat” i.p.v. “Herenstaart 
b. Punt 6. i. “worden” i.p.v. “wordt” 
c. Punt 6. j. “Wet ruimtelijke ordening” 
d. Punt 7. j. 3. “met” verwijderen voor “gedurende” 
e. Punt 9.a. “één” verwijderen en “en” toevoegen aan “appartement” 

 
 
3. Mededelingen 

a. Het nieuwe formulier aanvraag bouwvergunning is ingevoerd is voorzien van een checklist, waarop 
ondermeer is vermeld wat voor begeleidende stukken bij de vergunningaanvraag moeten worden 
ingeleverd. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro)wordt naar mogelijk in de loop van 2008 van 
kracht. In dat kader moeten alle bestemmingsplannen digitaal beschikbaar zijn. De artikel 19 
procedure wordt ook veranderd. De definitie “belanghebbenden” wordt strikter vastgelegd. 

b. De grondexploitatie wetgeving heeft ook een aanzienlijke invloed op nieuwe bouwplannen.  
c. Wabo komt achter de WRO aan en combineert een aantal vergunningen tot één aanvraag, althans dat 

is de bedoeling van deze wet. Deze nieuwe ontwikkelingen zullen de komende jaren nogal wat 
veranderingen te weeg brengen met betrekking tot bestemmingsplannen, vergunningenaanvragen, 
grondprijzen, e.d.  

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_001214 Gem RWK Stadhuis Burgerjaarverslag 2006 
b. I_001215 Gem RWK RAAD  Handelingen Gemeenteraad Rijswijk Vergadering van 6 februari 2007 
c. F_001218 Gem RWK CRP  In goede orde ontvangen van aanvraag subsidie 2008 bij CRP 
d. A_001219 Gem RWK College Antwoord op V001191 m.b.t. Luchtkwaliteit en verkeerssituatie 

Haagweg. 
e. I_001220 Gem RWK College Aan de leden van de raad Handhavingprogramma 2007 
f. I_001221 Gem RWK OWSZ Agenda en diverse stukken voor commissie OWSZ vergadering op 7 

mei 2007  
g. I_001222 Gem RWK WSO Agenda en diverse stukken voor commissie WSO vergadering op 8 mei 

2007 
h. I_001223 Gem RWK ABVM Agenda en diverse stukken voor commissie ABVM vergadering 8 mei 

2007 
i. O_001224 M. vd Velde Kopieën van Brief ter begeleiding van brief  25 april 2007  
j. O_001225 Vluchtelingenwerk Jaarverslag 2006 
k. O_001226 Algemene voorstellen rond om de Haagweg  
l. O_001227 Gem RWK CRP Ontvangst bevestiging zienswijze m.b.t. bouwaanvraag fase 1  

Emmastraat 8 (De Vries meubel) Zie V001217 
 
 
5. Verzonden brieven 
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a. V_001217 Gem RWK College Zienswijze m.b.t. bouwaanvraag fase 1  Emmastraat 8 (De Vries 
meubel) Het bouwplan wijkt af van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. 

 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 

a. De gemeente Rijswijk loopt achter met de invoering van DIGID. Dit systeem maakt het mogelijk dat 
ingezetenen van de gemeente meerdere zaken kunnen regelen met de gemeente, zoals het in de 
toekomst opvragen van bestemmingsplannen. 

b. Herstel van de monumentale slingermuur in Cromvliet kost € 33.000,= 
c. In de handhavingnota staat vermeld dat er 7,8 fte medewerkers het openbare gebied gaan controleren 

en 1,83 fte die in het bijzonder de reiniging gaan controleren. 
d. Vanavond wordt er in commissie vergadering besloten of meer geld beschikbaar kan komen voor de 

stimulering regeling Oud Rijswijk. De SBOR en de andere leden SGOR is voorstander om de 
regeling met een jaar te verlengen. De raad heeft dit voor zover bekend niet opgepakt. Nu wordt 
uitsluitend voorgesteld om het budget op te hogen, om zo de in 2006 tijdig ingediende aanvragen 
zoveel mogelijk te kunnen honoreren.  

e. Er moet een nieuwe woonvisie 2008 worden opgesteld. In september wordt hier meer over bekend. 
f. Er is een extra € 183.000.=  nodig voor de bouw van Prins Maurits school om aan een aantal 

wettelijke eisen te voldoen. 
 
 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, Wonen en Werken  
1. Klachten die door omwonenden over de vishandel zijn geuit is ook een zaak waarbij de 

ondernemersvereniging een taak heeft om dit aan de orde te stellen in hun overleg met hun 
leden. Het  Buurtschap verwacht dan ook dat de ondernemersvereniging hun leden hierop 
aanspreekt. Het kan en mag niet zo zijn dat ondernemers “verhaal” gaan halen bij de 
omwonenden die een klacht hebben geuit. In eerdere vergaderingen is dit al meerdere keren aan 
de orde geweest. Dit voorval valt naar mening van de SBOR ook onder het KVO. 

2. 22 mei is er een schouw. 
 

b. ERL-locatie 
1. Het buurtschap is in afwachting van een toegezegde uitnodiging om de bouwplannen te mogen 

bekijken voordat de bouwaanvraag in procedure wordt gebracht en wordt gepubliceerd. 
2. Volgens Ger Visser was de projectontwikkelaar voornemens om in mei de bouwaanvraag in te 

dienen en middels een artikel 19 procedure alle belemmeringen weg te nemen. Er is overigens 
nog een aantal nieuwe technische problemen. Eén daarvan is het in de grond brengen van 17 
meter lange damwanden. Meerdere omwonende zullen hier bezwaar tegen maken. Eén van de 
omwonende moet zelfs iets laten afbreken wat recentelijk is gebouwd. Vreemd hierbij is dat de 
SBOR voorafgaand van de publicatie inzage door de wethouder is toegezegd. We wachten nog 
steeds op de uitnodiging hiervoor. Het plan is omwille van de financiën via 19 en 21 naar 31 
appartementen opgevoerd. De SBOR hecht veel waarde aan dit overleg om tot een goede en 
aanvaardbare oplossing te komen voordat de gemeente Rijswijk het eigendom verkoopt en 
daardoor minder zeggenschap krijgt. Uitgangspunt blijft voor de SBOR het bestemmingsplan 
van Oud Rijswijk. 

 
c. Fietsenstallingen 

1. Zie punt 7. e. 
 

d. Luchtkwaliteit Haagweg Comité Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
1. Paul Mathot meldt dat het comité een antwoord van de gemeente heeft ontvangen. Er wordt een 

aantal maatregelen aangegeven voor zowel de korte en lange termijn. Verder wil de gemeente de 
ontwikkelingen van het Trekvliettracé afwachten. Verder moet het verkeer meer “gestimuleerd” 
worden om via andere uitvalswegen naar de A4 te rijden en zo de aansluiting met de A13 te 
maken. Het wachten tot uiteindelijk uitvoering van het Trekvliettracé is absoluut geen optie. Er 
moeten nu maatregelen worden genomen. 

2. De proef met het openen van de Hoornbrug tijdens de spitsuren lijdt tot meer stilstaande auto’s. 
Er zijn borden geplaats die op 250 meter afstand zichtbaar moeten zijn. Dit valt nogal tegen. Als 

http://www.haagweg-rijswijk.nl
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je er  vlak voor staat kun je de borden goed zien. Er zijn ook borden besteld voor op de 
Haagweg. Zijn deze borden voorzien van signalering zodat je b.v. op de Geestbrug weg kan zien 
dat de brug opstaat? Dit is onbekend. Eén van de aanwezige meldt dat dit in de Nieuwstraat in 
Leidschendam wel zo geregeld is. De vergadering heeft een slecht gevoel over de manier waarop 
de gemeente Rijswijk dit probleem oppakt. Rijswijk is veel te makkelijk meegegaan in de proef 
voor het scheepvaartverkeer.  

3. Verder wordt er opgemerkt dat de verkeerslichtinstallatie Geestbrugweg-Haagweg-Lindelaan 
beter moet worden afgesteld. Deze peperdure installatie is hiervoor ingericht alleen blijkt de 
gemeente niet in staat om deze installatie goed af te stellen.  

4. De voorzitter merkt op dat de gemeente in 2005 al volgens een plan van aanpak  handelend had 
moeten optreden. We moeten er voor waken dat we niet steeds “aan het lijntje” worden 
gehouden zoals dat nu al wordt geprobeerd door te verwijzen naar het Trekvliettracé. Er wordt 
steeds verwezen naar onderzoeken waarvan de resultaten nog niet uitgewerkt zijn.  

5. Voor de normoverschrijding van fijnstof wordt zelfs niet voldaan zoals in de wet is gesteld. Er is 
zelfs geen plan van aanpak hoe de gemeente dit in de gehele gemeente wil gaan oplossen. De 
gemeente blijft dus hier ernstig in gebreke! De vergadering heeft het gevoel dat de gemeente 
zich nog niet voldoende bewust is van de urgentie van de problematiek van de luchtvervuiling 
voor haar bewoners, zoals die zich nu manifesteert. Mogelijk moet er een kortgeding worden 
aangespannen tegen het niet  uitvoeren van het plan van aanpak. Erkenning van de problemen 
door de gemeente is absoluut noodzakelijk om tot gezamenlijke oplossingen te komen. 

6. Het Comité wil nu het plan, dat eind mei wordt gepubliceerd afwachten, en hoopt dat dit 
duidelijkheid gaat brengen. 

7. Het Comité wil ook de ideeën zoals door een van leden het Comité zijn beschreven (O001226) 
onder de aandacht te brengen. Denk hierbij aan rotondes, versmalling, meer groen, meer 
parkeerplaatsen. Men zou bv. voor de komende 7 jaar het bestemming zo kunnen bijstellen 
waarbij ook het centrum en de andere zijde van de Haagweg voordeel heeft van de 
plannen/ideeën. Echter de korte termijn voorstellen en maatregelen blijven onverlet 
noodzakelijk! 

 
e. Opknappen en het verruimen van het schoolplein aan de Esdoornstraat 

1. Erwin Wupkes en Willem Schuller hebben nog geen tijd gehad om hier invullingen aan te geven. 
Wel zijn er wat ideeën om bijvoorbeeld de vooruitstekende parkeer plaatsen aan de kop van 
schoolplein als toegang te laten fungeren. Hier zou dan tevens een geschikte ruimte beschikbaar 
komen van een aantal “fietstrommels”. Deze parkeerplaatsen zijn lastig in te rijden. Er lopen ook 
veel mensen tussen de auto’s door. André v.d. Boor stelt voor om eerst de haalbaarheid te 
toetsen met de ambtenaren op het stadhuis, voordat er complete plannen worden uitgewerkt.  

2. Andries Bartels vindt het vreemd dat er zo afwijzend en demotiverend wordt gereageerd op  
ideeën vanuit de buurt. André van de Boor geeft aan dat hij dacht dat er een kompleet plan wordt 
uitgewerkt. De SBOR geeft aan dat zij altijd op pad gaan met een idee. Ook zijn er misschien 
wel mogelijkheden om via organisaties zoals “Jantje Beton” subsidies te verkrijgen. 

 
 
8. Overige lopende zaken 

a. De voorzitter heeft nog geen reacties ontvangen op de opmerking “de buurt” zoals in de laatste 
notulen is beschreven. Een van de aanwezige vindt het buurtschap zich nogal terughoudend opstelt 
over dit initiatief. De voorzitter geeft aan dat de SBOR dit onderkend, maar geeft tevens aan dat het 
Buurtschap open staat voor initiatieven van uit andere buurten en deze zal ondersteunen als hierom 
gevraagd wordt. De voorzitter stelt voor om in september een thema bijeenkomst voor andere 
buurtschappen te organiseren waarbij “De buurt” en de “luchtvervuiling” op de agenda staan. 

 
 
9. Rondvraag 

a. Een bewoner uit de Doelenstraat wil de parkeersituatie in zijn straat onder de aandacht brengen Als 
gevolg van de plakbomen aan de kant van de Tulpstraat wil niemand meer zijn auto onder deze 
bomen plaatsen en moet hij zijn eigen auto veel verder weg zetten dan normaal. Verder zijn trottoirs 
sterk begroeid met mos waardoor het gevaarlijk glad wordt. Kunnen deze bomen niet worden 
vervangen door kleinere en nieuwe bomen? Volgens André is het probleem van tijdelijke aard. In het 
verleden is wel geëxperimenteerd met lieveheersbeestjes. Als hierop wordt ingegaan moet heel 
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Rijswijk andere bomen krijgen. Dit is de consequentie van het wonen in een groene gemeente. Heel 
Rijswijk heeft dit probleem. In het nieuwe bomenbeleidsplan wordt in het onderhoud voorzien. 
Gezien de verwachte bezwaren wordt het lastig om bomen te vervangen. 

b. Worden er bij PMS de nieuwe gekleurde verkeersplaatjes bij oversteek geplaats. André van de Boor 
zal dit navragen. 

c. Zijn er nog plannen om van de Kerklaan bij de PMS een 30 KM zone in te stellen? Er wordt door 
meerdere personen geantwoord dat de gemeente hiermee bezig is. Het is onbekend wat de status nu 
is. Door de SBOR is dat al meerdere malen aan de orde gesteld. Voorstel is om een vernieuwd 
verzoek naar aanleiding van de nieuwbouw van PMS bij de gemeente in te dienen. 

d. Een bewonerster van de Kerklaan tegen over het pension “Rijnaard” wil graag de in 2000 gemaakte 
afspraken die samen met de SBOR, bewoners en Gemeente zijn opgesteld aan de orde stellen. Met 
grote regelmaat worden deze afspraken niet nagekomen. Ook de gebeurtenis op 16 april j.l. geven de 
omwonende van het pension een onveilig gevoel. De bewoonster is zeer ontstemt over het uitblijven 
van enige schriftelijke uitleg over de gang van zaken die dag. Omwonende konden alleen nog maar 
met veel woorden en op vertoon van rijbewijs of paspoort bij hun huis komen. Omwonende reageren 
nu gefrustreerd in termen van “het pension moet maar weg e.d.”. Dit is ook niet direct de oplossing. 
Verder is geconstateerd dat er een gezin met kleine kinderen woont..-Het blijkt dat er op korte 
termijn een woning voor het gezin gevonden moet worden. De angst is nu dat dit tot ongewenste 
ontwikkelingen lijdt. De bewoner wil graag beter geïnformeerd worden wat er nu staat te gebeuren 
met zowel de buurt als het pension. Een van de voorwaarde uit 2000 was dat er 24/24 uur 
begeleiding van de bewoners zou zijn. Dit is nu absoluut niet het geval. Het gevoel is dat het voorval 
van 16 april jl. in de “doofpot” wordt gestopt. De voorzitter vraagt of de bewoners in dat deel van de 
Kerklaan op de hoogte zijn van de Bewonerscommissie Haven en Bomenbuurt. Dat blijkt niet het 
geval. De bewoonsters tegenover het pension is naar deze vergadering gekomen omdat zij met de 
SBOR in 2000 aan het eerder genoemde overleg heeft deelgenomen. Volgens de voorzitter is de 
SWR actief in dat deel van Rijswijk. Wederom komt de onduidelijkheid van de wijkindelingen naar 
voren en dat de bewoners niet weten hoe de bewonersbelangen nu georganiseerd zijn. De 
bewoonster wil zich liever tot de SBOR wenden gezien de historie. Mogelijk kan er eerst overleg 
met Parnassia worden gevoerd over de gang van zaken rond het pension. De voorzitter stelt voor om 
dat samen met de bewoonster te overleggen. 

 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 13 juni 
2007. 
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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 juli 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 of e-mail naar info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 12 juni 2007  

• 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.a.   Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
7.b. ERL en Frederik Hendrikstraat: rapporteurs Bartels en Visser 
7.c. Fietsenstallingen: rapporteurs Schuller en Bartels 
7.d. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
7.e. Stand van zaken schoolplein Esdoornstraat  

 
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 

mailto:info@sbor.nl
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 12 JUNI 2007 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), A. van 
Buuren, (best. lid, Klaar Toet (wijkagent), Cees Overbeek (Comité Haagweg), Ed Braam (OR), 
Afwezig gemeld: Andries Bartels, Ruth Haster (Leeuwendaal), W. van Peursen, Jacques Verhoef (OR), 
(OR), Betty Trinthamer (VVD), Rene van Hemert(VVD), Yvonne Hagenaars (PvdA), Nico Köhler (GBR), 
Stef en Wies Ruijtenbeek 
Notulen opgemaakt door en verzorging van e-mail, Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering rond 20.05 uur. 
 
 
2. Verslag vergadering 8 mei 2006  

a. Met betrekking tot punt 6a moet de gemeente voor 1 juli 2008 het DIGID systeem operationeel 
maken om te kunnen voldoen aan de wettelijke eis om de bestemmingsplannen in de minimale vorm 
(bouwgrenzen en bouwhoogte) digitaal beschikbaar te maken. Deze digitale gegevens worden tevens 
rechtsgeldig. Dit in tegenstelling met een E-mail die vaak is voorzien van een “disclamer”. Een stuk 
tekst bij de E-mail waarbij de verzender geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de E-mail 
neemt. Een bewoner van de Haagweg vindt, dat als een gemeente ambtenaar een officieel en/of 
formeel standpunt van de gemeente per E-mail met “disclamer” verzend, dit niet correct is. Een 
dergelijke brief dient dan per post of fax te worden verzonden.  

b. Punt 7a. Functioneert het KVO nog wel? is de vraag uit de vergadering. De voorzitter antwoordt dat 
een aantal personen om persoonlijke redenen of door verandering van functie uit de werkgroep zijn 
getreden. Een van de personen was een gemeenteambtenaar die een zeer positieve invloed op de 
groep had. Tot op heden is er nog geen vervanger aangesteld door de gemeente. Al eerder is gemeld 
dat de SBOR ook nog een vervanger zoekt om deel te nemen aan dit overleg. Op 22 mei heeft er een 
schouw plaatsgevonden. Er zijn nog steeds een aantal punten die moeten worden opgelost. De 
tijdelijke KVO coördinator van de Gemeente zal trachten om deze punten aan te pakken. Als de 
checklist niet binnen de afgesproken tijd wordt verwerkt wordt, komt het KVO onder druk te staan 
en kan het behaalde certificaat zijn geldigheid verliezen.  

c. Punt 9b. “verkeersplaatjes” moet “verkeerspalen” zijn. 
 
3. Mededelingen 

a. Met de invoering van de nieuwe Woning wet per 1 juli 2008 heeft een eigenaar een zorgplicht voor 
zijn eigendommen. Deze maatregel is met name ontstaan om wantoestanden met kamerverhuurders 
en huisjesmelkers te voorkomen.  

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_001228 Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg-Rsw  Mr W.J.K.Brugman Rapport 
Onderzoek wijkgericht werken in de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk 

b. I_001229 Gem RWK RAAD Agenda raadsvergadering 22 mei 2007 en achterliggende stukken 
c. I_001230 Gem RWK OWSZ Niet vastgesteld openbaar verslag commissie OWSZ vergadering op 7 

mei 2007 
d. I_001231 Gem RWK ABVM Niet vastgesteld openbaar verslag commissie ABVM vergadering 8 

mei 2007 
e. I_001232 Gem RWK WSO Niet vastgesteld openbaar verslag commissie WSO vergadering op 8 

mei 2007 
f. I_001233 Gem RWK DGZ 07.003346/DGZ Stand van zaken maatregelen luchtkwaliteit 
g. I_001234 Gem RWK Stadhuis Aanbevelingen, kanttekeningen en verbeterpunten uit het jury rapport 

Enrente Florale 
h. I_001235 Gem RWK DGZ 07.004212/DGZ Stand van zaken her ontwikkeling locatie IMC 
i. I_001236 Gem RWK DGZ Milieuverslag 2006 vastgesteld in de vergadering van 8 mei 2007 
j. I_001237 Gem RWK Stadhuis 15-mei-07 IM-ABJZ-14098406 20 oktober 2006 Uitnodiging 

"sluitende aanpak" op 2 november 2006 (nu pas ontvangen op 15 mei 2007, met de sheet's van die 
dag. Op 22-11-2006 is er telefonische overleg geweest met Ilonka Nagy over deze uitnodiging). 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=18238
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k. U_001238 Gem RWK BOC 15-mei-07 S.R.-BOC-13858506 Uitnodiging gesprek over nieuw 
hondenbeleid op 19 september 2006 in ruimte 24 in de Ottoburg 

l. U_001239 Gem RWK DGZ 15-mei-07 06.008044/DGZ Uitnodiging workshop Beleid 
verkeerslichten in Rijswijk op 19 oktober 2006 16.00-19.00  

m. O_001240 Gem RWK College 15-mei-07 Kerstwensen en Nieuwjaarswensen van het college van 
B&W, met een uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie op 2 jan 2007 

n. U_001241 Gem RWK Stadhuis 15-mei-07 J.C.-BOC-14437407 23 januari 2007 Wijkontmoeting 
voor de bewoners en betrokken organisaties in de wijken: 11 Cromvliet, 12 Leeuwendaal, 21 Oud 
Rijswijk en 22 Bomenbuurt te Rijswijk in de ontmoetingsruimte van Florence Locatie 
Vredenburghplantsoen 1 , aanvang 19.30 uur, Zie ook U001168  

o. I_001242 Gem RWK BOC 15-mei-07 S.R.-BOC-14615707 12 maart 2007 Verslag overleg 
bewonersorganisaties over honden beleid. Gedateerd 12 maart 2007 zie ook U001238 

p. I_001244 Gem RWK College 29-mei-07 A. de Baat, 16 mei 2007 Standpunt college Rijswijk t.a.v. 
Trekvliettracé 

q. U_001245 SWR 12-jun-07 Els v.d. Plank 5 juni 2007 Uitnodiging 13 juni 2007 voorstellen van de 
nieuwe opbouwerker 13 juni oude Raadhuis. Deze bijeenkomst heeft een informeel karakter. 

r. U_001246 Gem RWK Stadhuis 12-jun-07 JM Massaar-150022807 8 juni 2007 Uitnodiging 
Workshop functioneren gemeenteraad op 19 juni 20.00-21.30 Huis te hoornzaal 

s. U_001247 Gem RWK BOC  J.C.-BOC-15009107 6 juni 2007 Informatie bijeenkomst Internationale 
Samenwerking op 2 juli 2007 17.00-19.00 raadszaal stadhuis 

t. I_001248 Gem RWK OWSZ  Agenda en diverse stukken voor commissie OWSZ vergadering op 19 
juni 2007  

u. I_001249 Gem RWK WSO  Agenda en diverse stukken voor commissie WSO vergadering op 13 
juni 2007 

v. I_001250 Gem RWK ABVM Agenda en diverse stukken voor commissie ABVM vergadering 19 
juni 2007 

w. I_001251 Gem RWK WSO Agenda en diverse stukken voor commissie WSO vergadering op 19 juni 
2007 

x. I_001252 Gem RWK WCO  GO-WC)-14939507 G.F.J. Op 't Hof gedateerd op 22 mei 2007, Niet 
vastgesteld vertrouwelijk verslag (en een kopie van een advies ondernemingsplan voor de SWR van 
11 juli 2002) van het overleg op 17 april 2007. Reageren voor 7 juni 2007 is niet meer mogelijk 
omdat dit schrijven door de gemeentelijke organisatie veel te laat op de bus is gedaan. Op 28 mei en 
4 juni is de postbus geleegd! Dit stuk is pas op 12 juni door het bestuur uit de postbus gehaald. 

 
Met betrekking tot de punten 4j t/m 4o en 4x vindt het bestuur van de SBOR en de vergadering het 
respectloos en absoluut onacceptabel dat de gemeentelijke organisatie van Rijswijk, middels het te laat 
verzenden van uitnodigingen en/of oproepen voor een mogelijke reactie, op deze wijze zijn stukken 
verzend. Dit is een absoluut onbehoorlijke vorm van communicatie en het omgaan met zijn vrijwilligers 
in het kader van de bewonersparticipatie. 

 
 
5. Verzonden brieven 

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

a. Milieuverslag 2006 stand van zaken (helaas zonder de bijlage). 
b. Jury rapport Enrente Florale zie ook punt 4g I001234. Opmerkelijk is dat de gemeente Rijswijk te 

weinig vakkundigheid in huis heeft m.b.t. de verzorging en onderhoud van de groenvoorziening. 
c. Er komt een nieuw besluit over de Steenplaetsbrug. 
d. Voorlichting over nieuwe Wro. Hierbij werd door de voorlichters (een advocaten kantoor) vermeld 

dat de digitalisering van de bestemmingsplannen is uitgesteld. De Voorzitter heeft bij punt 2a al 
gemeld dat de invoeringsdatum van 1 juli 2008 wel degelijk van toepassing is.  

e. Een verzoek vanuit de raad om een voorlichting van de nieuwe grond exploitatie wet. 
f. Het voorstel om de proef “fietsen in de Herenstraat” mogelijk te maken liggen klaar om zo spoedig 

mogelijk in de commissies (en raad) behandeld te worden. 
g. Bij de behandeling en de voorbereiding van het positieve besluit om de Stimuleringsregeling (gevels 

historiseren) ook dit jaar nog te continueren wordt terloops gemeld dat de SGOR (Stuurgroep Oud 
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Rijswijk) in goed overleg is ontbonden. Dit moet nog wel op voorstel van de wethouder door de raad 
worden bekrachtigt. Er wordt gezocht naar nieuwe vorm van communiceren met belanggroepen van 
Oud Rijswijk. Aanpassing van de voorwaarden maakt alleen voor de zelfstandige ondernemers 
mogelijk om hier gebruik van te maken. 

h. Notitie en Richtlijnen Camera toezicht.  
 

 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, Wonen en Werken  
1. Zie punt 2b. 

 
b. ERL-locatie 

1. Voor zowel de ERL-locatie als de Fredrik Hendrikstraat is de SBOR in afwachting van de 
ontwikkelingen. 

 
c. Fietsenstallingen 

1. Zie punt 7.e. 
 

d. Luchtkwaliteit Haagweg Comité Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
1. In de Stand van zaken maatregelen luchtkwaliteit (I001233) is te lezen dat de gemaakte keuze(s) 

van het Trekvliettracé geen direct positieve invloed heeft op de luchtkwaliteit aan de Haagweg. 
De hoop is gevestigd op schoner en beter technieken bij motorvoertuigen, De gemeente neemt 
hierin het voortouw door dit soort voortuigen al in te zetten. De SBOR had met name voor de 
korte termijn om een aantal maatregelen gevraagd. Het antwoord van de gemeente is 
weergegeven in de stand van zaken (I001233) In 2007 zal voor met name de Haagweg een studie 
plaats vinden om de verkeerlichten beter op elkaar af te stemmen. Ook zal er voor de Haagweg 
een plan van aanpak in het kader van de verkeersveiligheid en luchtkwaliteit worden opgesteld. 
Volgens de vertegenwoordiger van het Comité is dit al op 8 februari jl. toegezegd door de 
wethouder. Verder wacht hij nog op een antwoord van zijn brief van februari jl.. 

2. Er is nog een E-mail binnen gekomen van de secretaresse van de klankbordgroep Trekvliettracé 
waarin door de voormalige voorzitter wordt gemeld dat de klankbordgroep is opgeheven. 
Commentaren en reactie hebben geen invloed meer op MER.  

3. De vertegenwoordiger van het Comité meldt dat er een brief is uitgegaan over de merkwaardige 
gang van zaken met betrekking tot de inspraak procedure over de besluitvorming van rond het 
Trekvliettracé. De inhoudelijke stukken zijn door de burgers niet te vinden op de website van de 
gemeente. Er kan dus pas inspraak door de burgers plaatsvinden als het voorstel al is behandeld 
door de raadscommissie. Door deze werkwijze is het dus niet meer mogelijk dat burgers hun 
inspraak bij de commissieleden onder de aandacht kunnen brengen. Deze werkwijze is niet 
toegestaan. De voorzitter meldt dat SBOR al enkele malen deze verkeerde werkwijze onder 
aandacht heeft gebracht van de raadsleden. De vertegenwoordiger van het Comité ergert zich in 
ernstige mate over de wijze waarop de gemeente zijn burgers incorrect behandeld in dit soort 
situaties. Hij dringt er bij het bestuur van de SBOR op aan om deze problematiek bij het college 
en de raad onder de aandacht te brengen. Verder wil hij graag weten met welke 
onderhandelingspunten de gemeente Rijswijk deelneemt aan het regio-overleg van het gewest 
Haaglanden. Er bestaat de indruk dat de gemeente Rijswijk “meeloopt” in de besluitvorming van 
het gewest. 

4. Een ander voorbeeld van weer een aanslag op het milieu is de komst van de helihaven die op 
Haags grondgebied ligt. De Rijswijkse wethouder wil de protest handtekeningen niet in 
ontvangst nemen. Een aanwezig raadslid verbaasd zich hierover. Het lijkt hem dan ook meer dan 
logisch dat de wethouder aangeeft bij welke instantie de bezwaren dan wel moeten worden 
ingediend. In dit geval moeten bezwaren en handtekeningen actie bij de gemeente Den Haag 
worden aangeboden. Voor het aanlegen van een dergelijk vliegveld is een bouwvergunning en 
mogelijk een wijziging van het bestemmingsplan ter plaatse noodzakelijk. Wellicht kan men hier 
nog bezwaar tegen aantekenen.  

5. De voorzitter stelt dat de gemeente al lang een inspraak reglement had moeten opstellen waar 
duidelijk is wat, waar en op welk moment zijn burgers inspraak hebben. De verbazing en 
ergernis bij de vertegenwoordiger van het Comité is er niet minder op geworden. Hij vindt dat 
SBOR (desnoods samen met Comité) de gemeente op zijn verantwoordelijkheden moet wijzen.  

http://www.haagweg-rijswijk.nl
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e. Opknappen en het verruimen van het schoolplein aan de Esdoornstraat 

1. Erwin Wupkes heeft via een mail laten weten dat hij contact heeft gehad met “Jantje Beton”. 
Deze stichting stelt nog al wat strikte voorwaarde om voor een financiële ondersteuning in 
aanmerking te komen. Zo mag b.v. de gemeente geen financiële ondersteuning verlenen en moet 
de SBOR het volledige beheer op zich te nemen. Op de website www.samenbuitenspelen.nl is 
meer informatie te vinden. Vooralsnog lijkt dit dus niet tot een reële mogelijkheid te behoren. 
Veder is de gemeente bezig met opstellen evaluatie van de proef met de fietstrommels in 
Cromvliet. Willem Schuller heeft hierover contact opgenomen met gemeente en verzocht of de 
SBOR wat ideeën mag inbrengen. Eén daarvan is het toevoegen van de mogelijkheid om het 
stallen van fietsen hierin te betrekken. Dit is in principe akkoord maar geeft uiteraard geen 
garantie dat deze ideeën ook daadwerkelijk in de notie worden opgenomen. In de volgende 
vergadering hoopt Willem Schuller hier verder op ingaan.  

 
 
8. Overige lopende zaken 

a. De rekenkamercommissie heeft in 2006 een aantal bewonersorganisaties geïnterviewd over hoe zij 
het functioneren van de gemeente en de welzijn organisaties in de gemeente Leidschendam-
Voorburg en Rijswijk ervaren. Voor Rijswijk is o.a. de SBOR geïnterviewd. Diverse zaken kwamen 
hierbij aan de orde. Het rapport (zie punt 4a I001228) geeft een aantal adviezen weer, hoe het 
wijkgericht werken kan worden verbetert. Ook hier komen de op en aanmerking over het hoofdstuk 
inspraak aan de orde. Een aanwezig gemeenteraadslid is van mening dat de inspraak in Rijswijk nog 
niet zo slecht is geregeld. In het rapport worden zowel positieve als negatieve ervaringen vermeld. 

b. Weet een van de aanwezig hoe hoog de PMS wordt? Dit worden twee bouwlagen. Het gevoel leeft 
dat er minder ruimte beschikbaar komt als voorheen. De voorzitter meldt dat de lokalen in de vorm 
van een hoefijzer aan elkaar zijn gebouwd waardoor meer ruimte ontstaat. Wat wel opvalt is dat het 
schoolplein erg klein wordt. Verder is er enige verbazing over de overschrijding van de bouwkosten. 
Dit had toch binnen de bouwaanvraag goed moeten zijn beschreven 

c. Rond het mogelijk bouwplan van de Vries( Hoek Emma-Julianastraat) is op dit moment niet veel 
meer te melden dat het 5 meter hoger wordt dan is toegestaan en dat de ontwikkelaar niet van plan is 
planschade te betalen.  De Omwonenden zijn niet uit op het innen van planschade behoud van 
privacy, licht en geen te hoog gebouw in hun directe omgeving. De vergadering is van mening dat de 
afhandeling door een rechter wordt bepaald en niet door de ontwikkelaar. De omwonenden vinden 
dat zij slecht zijn voorgelicht over de gang van zaken.  

d. Zoals eerder gemeld (notulen 30 april 2007, N001216) heeft de SBOR niets op Koningendag 
georganiseerd omdat enerzijds de gemeente erg laat was met de mogelijkheid om subsidie aan te 
vragen en anderzijds omdat de SWR om financiële en personele redenen een keuze moest maken. De 
SWR heeft ons toen gemeld dat zij op bevrijdingsdag diverse festiviteiten zouden gaan organiseren 
rond het Oude Raadhuis aan de Laan Hofrust. Met enige verbazing heeft het bestuur van de SBOR 
geconstateerd dat er niets was georganiseerd op 5 mei jl.. Het bestuur betreurt deze houding en 
werkwijze van de SWR. Er wordt van uit de vergadering gevraagd hoe de samenwerking met SWR 
nu is. De voorzitter meldt dat dit nog steeds te wensen overlaat en dat er slechts op zakelijk niveau 
sprake is van samenwerking. 

e. De problemen rond de vishandel zijn nog steeds niet opgelost. Wellicht dat de SBOR op basis van de 
nieuwe handhavingnota de gemeente zal verzoeken om op te treden. Er zijn voldoende wettelijke 
regels om o.a., het laat in de avond (23.00 uur) bezorgen van vis, een halt toe te roepen.  

f. In de tuin achter de makelaardij van Oosterom en Verhagen heeft de makelaar een aantal 
parkeerplaatsen voor zijn personeel en klanten aangelegd. Onduidelijk is wat de bestemming van dit 
terrein is en of de makelaar in kwestie hier toestemming van de gemeente heeft verkregen. 

 
 
9. Rondvraag 

a. Een bewoner van de Doelenstraat vraagt zich af waarom de veegwagen niet de hele Doelenstraat 
veegt. Er wordt slechts van de Schoolstraat tot de poort geveegd. Het andere deel van de poort tot de 
Tulpstraat wordt altijd overgeslagen. Het resultaat hiervan is dat de rommel nog steeds onder de 
poort door waait. Het advies is om dit bij het meldpunt openbare ruimte te melden. 

b. Er zijn diverse klachten van bewoners uit het winkelgebied over het plaatsen van diverse reclame 
objecten, koopwaar en banken in of op het loopgebied, trottoirs of parkeerplaatsen. Volgens Klaar 

http://www.samenbuitenspelen.nl/
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Toet is de afdeling Vergunning en Handhaving verantwoordelijk om hier tegen op te treden. Klaar 
Toet zal het tijdens zijn reguliere overleg met V&H de klacht meenemen. 

c. Waartoe behoort het terrein achter het ERL-gebouw. Gaat dit nog weg? Dit zal bij de ontwikkeling 
van de ERL-loactie verdwijnen. Er zijn daar eengezinswoningen geprojecteerd. 

d. Door de fietsonvriendelijke aanleg en inrichting van de fietsrouten over de Hoornburg kiezen vele 
fietsers en brommers komen uit Den Haag er voor om aan de zijde van Hoornbruglaan tegen het 
andere fietsverkeer in, naar Ypenburg te rijden. Dit lijdt tot een onoverzichtelijk en gevaarlijke 
situatie voor de fietsers en automobilisten. Mogelijk moet de aanleg en indeling aangepast worden 
om de veiligheid van het verkeer te verbeteren. 

e. Zijn de statuten van de SBOR op de website te vinden? Deze zijn ter inzage en moeten nog op de 
website geplaatst worden. 

 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 10 juli 
2007. 
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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 augustus 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 of e-mail naar info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 10 juli 2007  

• 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.a.   Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
7.b. ERL en Frederik Hendrikstraat: rapporteurs Bartels en Visser 
7.c. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
7.d. Stand van zaken schoolplein Esdoornstraat (speelplaats en fietsenstalling)  

 
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 

mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl
http://www.haagweg-rijswijk.nl


Versie 06-08-2007   n001271.doc 1/4

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 10 JULI 2007 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Klaar Toet 
(wijkagent), Cees Overbeek (Comité Haagweg), Paul Mathot(Comité Haagweg), Ed Braam (OR), Wim 
Wories (OR), Remi Hompe (OR), Henny v.d. Horst (GBR), Krijn de Graaf (CDA), Andries Bartels 
Afwezig gemeld: A. van Buuren, (best. Lid), W. van Peursen, Jacques Verhoef (OR), Betty Trinthamer 
(VVD), Erwin Wupkens. 
Notulen opgemaakt door en verzorging van e-mail, Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering rond 20.05 uur. 
 
 
2. Verslag vergadering 12 juni 2006  

a. Punten 7.d.3 en 7.d.5 vanaf “Deze werkwijze” als volgt samenvoegen;  
1. De werkwijze wordt betreurd. De voorzitter meldt dat de SBOR enkele keren deze verkeerde 

werkwijze onder de aandacht heeft gebracht van de raadsleden. De voorzitter stelt dat de 
gemeente al lang een inspraakreglement had moeten opstellen waarin duidelijk staat wat, 
waar en op welk moment de burger inspraak heeft. De vertegenwoordiger van het comité 
dringt er bij het bestuur van de SBOR op aan om deze problematiek bij het college en raad 
onder de aandacht te brengen. Verder …….. 

b. Punt 8.c Achter planschade een “komma”  en  vervolgens; 
1. De omwonenden zijn niet uit op innen van planschade, maar wel op het behoud van privacy, 

licht en geen te hoog gebouw in hun directe omgeving. 
 
 
3. Mededelingen 

a. Uit publicaties blijkt nu dat verschillende gemeenten lak hebben aan de nieuwe bouwregels. Er is 
wanorde bij de afgifte van bouwvergunningen.  

b. De voorzitter heeft de beurs UrbanDesign bezocht. Dit is een beurs over noviteiten voor de 
inrichting van de openbare ruimten. De voorzitter toont een folder waarin een medewerker van de 
gemeente Rijswijk in een commerciële advertentie zeer enthousiast is over een preparaat dat voor de 
centrale bibliotheek is aangebracht op de bestrating en er voor zorgt dat de deze niet of nauwelijks 
vervuild. De voorzitter betreurt dat dit preparaat niet is aangebracht op de bestrating van de 
Herenstraat. 

c. De voorzitter meldt dat de SBOR in bezit is van een digitale versie (een CD) van het 
ontwerp/concept bestemmingplan van Steenvoorde. Dit geeft een goed beeld hoe 
bestemmingsplannen in de toekomst, zoals eerder is gemeld, toegankelijk moeten gaan worden voor 
eenieder. De CD is toegezonden omdat we deel uitmaken van een werkgroep. 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_001254 SWR Jaarverslag 2006 van de SWR en inventarisatie formulier over de vergader 
frequentie en aanwezigheid opbouwwerker 

1. In de periode van 1 januari tot 1 augustus 2007 heeft de SBOR 19 maal een openbare 
vergadering belegd. De opbouwwerker heeft er hiervan slechts 3 bijgewoond. Het formulier is 
onder nummer V001255 verzonden naar de SWR. 

2. In het jaarverslag komt bij de bestuurleden van de SWR, de naam van H. Th. Oosterom voor. 
Het bestuur vraagt zich af, welk belang de heer Oosterom in het bestuur vertegenwoordigd.  

b. I_001256 Gem RWK FC Niet vastgesteld openbaar verslag commissie FC vergadering 13 mei 2007 
c. I_001259 Provincie Zuid Holland Uitnodiging informatieavond "Provincie Zuid-Holland timmert 

aan de Geestbrug" afsluiting 14 juli t/m 2 september 2007 
d. I_001260 Gem RWK OWSZ Extra werkbespreking commissie OWSZ vergadering op 25 juni 2007  
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e. A_001261 Gem RWK Stadhuis Antwoord op V001158 over het niet continueren van de stimulerings 

regeling. 
1. Eén van de bestuursleden van de SBOR heeft per email aan de SBOR-vergadering zijn 

ergernis uitgesproken over de wijze waarop de firma Zeeman de gevels van zijn huurde pand 
heeft ontsierd met haar bedrijfskleuren. De vergadering deelt deze mening. Er blijkt ook 
tijdens een gemeenteraadscommissievergadering uitgebreid over gesproken te zijn. De 
wethouder zou het een en ander uitzoeken en hierop terugkomen. De vraag is of de 
welstandscommissie dit heeft goedgekeurd. Er zou, gelet op de doorbraak van een bouwmuur, 
toch een bouwvergunning aangevraagd moeten zijn. De vergadering vindt bezwaar maken, 
meer een punt voor de Stichting Eigenaren (SECOR). In het verleden heeft de SECOR zich 
hier al duidelijk over uitgesproken. Bovendien – en dat is het belangrijkste – de eigenaren 
hebben de panden in bezit en zitten daarmee direct aan het stuurwiel, althans zo zou het 
moeten zijn. 

f. I_001263 Gem RWK WSO Niet vastgesteld openbaar verslag commissie WSO vergadering op 13 
juni 2007 

g. I_001264 Gem RWK OWSZ Niet vastgesteld openbaar verslag commissie OWSZ vergadering op18 
juni 2007 

h. I_001265 Gem RWK ABVM Niet vastgesteld openbaar verslag commissie ABVM vergadering 19 
juni 2007 

i. I_001266 Gem RWK WSO Niet vastgesteld openbaar verslag commissie WSO vergadering op 19 
juni2007 

j. I_001267 Gem RWK RAAD Agenda raadsvergadering 3 juli 2007 en achterliggende stukken 
k. I_001268 Gem RWK RAAD Handelingen van de Gemeenteraad v Rijswijk Vergadering van 6 

februari 2007 
l. I_001269 Rijswijk Wonen Jaarbericht 2006 Rijswijk Wonen 
m. M_001270 Tom Brouwer Mail met vragen de behandeling heliport Den Haag en de stand van zaken 

schoolplein Esdoornstraat. 
n. I_001151 H. Spaans (HERHAALDE MELDING) van 13-12-2006 Afschrift van een brief aan de 

gemeente m.b.t. het parkeren rond Paul van Waarden.  
1. Van een bewoner vernemen wij dat de heer Spaans tot op heden nog geen enkele reactie heeft 

mogen ontvangen op zijn schrijven. De aanwezige raadsleden zijn mening dat deze brief al 
lang beantwoord had moet worden. 

 
 
5. Verzonden brieven 

a. V_001255 SWR 5 juli 2007 ingevulde enquête formulieren zie I001254 
 
 
6. Een greep van bijzonderheden uit de raadstukken 

a. Evaluatie Rekenkamercommissie m.b.t. tot diverse projecten in de gemeente Rijswijk. 
b. Aanzet tot een WMO beleidskader 2008-2012. 
c. De PvdA is bezorgt over het lage aantal starters woningen. De voorraad van de sociale woningen is 

door verkoop gedaald van 43% naar 37%. 
d. Een overzicht van alle bouwplannen voor de komende jaren. 
e. De SWR heeft een te kort aan professionals om goed te functioneren. Er wordt nu te veel een beroep 

gedaan op de schaars aanwezige vrijwilligers. 
f. Er is achter het museum grond aangekocht om mogelijk een cultuurhistorisch centrum in Oud 

Rijswijk op te zetten. 
g. Een inspreker die een pleidooi houdt voor een nieuwe basisschool. 
h. Een onduidelijk financiële verschuiving van €10.000 van de pollers die nog rond de Herenstraat 

moeten worden geplaatst. 
i. Twee insprekers die hun bezwaren m.b.t. bouwplannen hoek Emma-Willemstraat hebben toegelicht. 
j. De Stichting Eigenaren verzoeken om de gemaakte afspraken over in instellen van een 

centrummanager voor 2008 te honoreren. 
k. De kadernota 2008 die de aanzet is voor de begroting. Zie ook Rijswijk Regelrecht. 
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7. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, Wonen en Werken  
1. In Rijswijk Regelrecht is gemeld dat er middels een aantal verkeersbesluiten  is genomen, die 

inhouden dat situatie rond de kruising Steenlaan-Ruijsdaelplein wordt veranderd. Onder andere 
komen de vuilcontainers nu op een vrijgemaakte parkeerplaats te staan. Ook verdwijnt de laad en 
los zone. 

2. Ook wordt de RRR gemeld dat er een verkeersbesluit voorligt om een parkeerplaats in de 
Willemstraat op te heffen. Het bestuur plaats hierbij een vraagteken bij. De SBOR heeft nog een 
zes weken de tijd om mogelijk bezwaar te maken tegen dit besluit. De onvrede komt mede voort 
uit de actie van de enkele winkeliers en ondernemers tegen het indertijd gemaakte voorstel om 
aan beide zijde langs te parkeren in Willemstraat, met als gevolg dat de herinrichtingsplannen 
werden veranderd in dwars parkeren aan één zijde. Dit is weer ten koste gegaan van het plan om 
een breder trottoir te maken. Er moesten meer parkeerplaatsen komen voor het winkelend 
publiek vonden de actievoerende winkeliers. Nu moet voor de ijssalon het trottoir toch weer 
breder worden. Het lijkt er op dat dit slechts het belang is van een enkele ondernemer. 

3. Een klacht van meerdere bewoners over de te ruime uitstallingen van diverse ondernemers en de 
nog steeds voortdurende klachten van de viswinkel. Het bestuur zal nog overwegen om het 
college een brief te schrijven om, middels de nieuw handhavingnota en 16 nieuw aangestelde 
controleurs, daadwerkelijke handhaving tot uitvoering te brengen. 

4. Al de bovengenoemde punten zijn van direct invloed op het behoud van de eerste ster van het 
KVO. 

 
b. ERL-locatie 

1. Voor zowel de ERL-locatie als de Fredrik Hendrikstraat is de SBOR in afwachting van de 
ontwikkelingen. Het is al maanden erg stil. Het bestuur van de SBOR wacht nog steeds nog op 
een uitnodiging van de Wethouder. 

 
c. Fietsenstallingen 

1. Zie punt 7.e. 
 

d. Luchtkwaliteit Haagweg Comité Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
1. Cees Overbeek heeft ingesproken bij de commissievergadering die over het Trekvliettracé ging 

hij heeft daar een betoog gehouden over de luchtkwaliteit aan de Haagweg. Hij doet verslag van 
enkele punten die daar zijn besproken. De resultaten van de inspraakprocedure zullen worden 
weer worden meegenomen in de commissie. Rijswijk heeft in de overlegstructuur een 
ondergeschikte rol vervult. Die is mede ontstaan door de gemaakte keuze en dat er op Rijswijks 
grondgebied vrijwel niets veranderd. Rijswijk is naar de mening van Cees Overbeek verder wat 
te gemakkelijk akkoord gaan zonder dat de randvoorwaarde, waarvan de Haagweg er één van is, 
door Rijswijk zijn uit onderhandeld. Verder is er door alle fracties uitgesproken dat er iets moet 
gebeuren met de Haagweg. Er worden wat onduidelijk cijfers genoemd over de 
vermindering/verhoging van het verkeer in 2014 als het Trekvliettracé mogelijk is gerealiseerd. 
Er is hier niet door de commissie gereageerd. Het begrip ”autoluw” wordt op verschillende 
manieren uitgelegd en is soms afhankelijk van op welk weg of straat dit van toepassing is. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat er op zowel korte als lange termijn maatregelen worden 
genomen die een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid verkeer op Haagweg tot gevolg 
heeft. Dit heeft dan ook een positieve uitwerking op de luchtkwaliteit. Het is echter niet 
verstandig van de gemeente Rijswijk om de oplossingen voor de Haagweg direct te koppelen aan 
de uiteindelijke uitwerking en realisatie van het Trekvliettracé. Dit lijdt tot verwarring en 
onduidelijkheid. Ongeacht de realisatie moeten er in 2010 door de gemeenten worden voldaan 
aan de wettelijke normen en eisen met betrekking tot de lucht kwaliteit. 

2. Paul Mathot heeft overleg gehad met de gemeentelijk dienst om te onderzoeken of de vermelde 
onderzoeken in de door de gemeente opgestelde luchtkwaliteitplannen van 2005 en 2006 zijn 
uitgevoerd en wat de resultaten zijn. Nu blijkt dat er geen enkel onderzoek heeft plaatsgevonden. 
Feitelijk zitten nog steeds met cijfers van 2004. In 2010 moet de gemeente de norm voor fijnstof 
halen. We zitten nu in de situatie dat het op er lijkt dat deze wettelijk vast gestelde norm in 2010 
niet wordt gehaald. Het comité is aan bestuderen wat de juridische gevolgen hier van zijn. Er 
gebeurt dus nu niets. In januari 2007 heeft de wethouder het comité toegezegd dat er in maart 

http://www.haagweg-rijswijk.nl
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plannen zouden worden voorgesteld. Er is tot op heden niets meer vernomen. Wel heeft de 
wethouder op vragen uit de raad geantwoord dat er misschien in november meer bekend is.  Het 
comité vraagt zich af of deze handelswijze wel wettelijke is toegestaan. Als er geen plan van 
aanpak is wordt er bij de begroting van 2008 geen rekening gehouden met een onderzoek en 
maatregelen in 2008. Dit betekend dus dat er in 2008 waarschijnlijk weer niets gebeurt. Het 
comité gaat onderzoeken of de gemeente in gebreke is gebleven.  

3. De vergadering constateert dat het allereerst belangrijk is, dat het gemeentebestuur een gevoel 
van urgentie heeft bij dit probleem. In dat geval wordt veelal sneller, adequater en creatiever 
gehandeld. Serieus zou moeten worden overwogen het beter benutten van de Beatrixlaan, de 
Burg.Elsenlaan en de zuidelijke randweg voor de bereikbaarheid in combinatie met terugbrengen 
van het aantal rijstroken tot 2x een op de Haagweg.  

4. Er wordt gevraagd of er al iets bekend is over de resultaten van de proef met het openen van de 
Hoornbrug tijdens het spitsuur. Neen. 

 
e. Opknappen en het verruimen van het schoolplein aan de Esdoornstraat 

1. Willem Schuller heeft een schetsvoorstel getekend waar rond de bomen de bestaande verhoging 
wordt terug gebracht tot stukken van 3x3 meter. In vrij komende stukken kunnen speeltoestellen 
worden geplaatst. Verder is er een idee om twee parkeerplaatsen te voorzien van een viertal 
fietsenboxen (goed voor 20 fietsen). De verwachting is dat we na de vakantie periode een 
afspraak kunnen maken met de ontwerper(s) op het stadhuis. Na deze afspraak zullen we ook de 
geënquêteerde buurtbewoners informeren over de voortgang. 

 
 
8. Overige lopende zaken 

a. Het buurtschap was uitgenodigd om als “ervaringsdeskundige” deel te nemen werkgroep 
“functioneren van de gemeenteraad”. Het viel erg op dat er aantal ex raadsleden in de werkgroep 
zitten. 

b. We zijn samen met de andere bewoners organisaties door de SWR uitgenodigd om kennis te maken 
met de nieuwe opbouwwerker. De nieuwe opbouwwerker heeft eerder gewerkt voor de organisatie 
Boog. Chantal van Weezel heeft o.a in Ypenburg gewerkt. 

c. In de mail van Tom Brouwer wordt gevraagd wat nu de status is van de helipoort in Den Haag is. Er 
is in de locale kranten gepubliceerd dat op advies van de gemeentelijk (Haagsche) jurist het plan 
voorlopig niet wordt uitgevoerd. Mogelijk komt er nieuwe plan waarbij opnieuw weer alle 
procedures moeten worden doorlopen. Veel Rijswijkers maken zich zorgen en zijn ongerust over 
deze ideeën. Op dit moment heeft het geen zin om bezwaar te maken. Er moet eerst weer een nieuw 
plan worden gepubliceerd. 

d. Wat is van zaken van Herenstraat 51. Er is beslag gelegd op de inventaris door de huurder. De 
Eigenaar kan nu niet meer zijn pand in.  

 
 
9. Rondvraag 

a. Staan de statuten al op de website. Neen. De webmaster is op vakantie geweest en gaat binnen kort 
weer. De statuten moeten worden ingescand en komen uiteraard op de website. 

b. Is het mogelijk om een actie- en besluitenlijst bij te houden. Het bestuur zal dit in overweging 
nemen. 

 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 22.15 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 14 
augustus 2007. 
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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 september 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 of e-mail naar info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 14 augustus 2007  

• 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.a. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
7.b. ERL en Frederik Hendrikstraat: rapporteurs Bartels en Visser 
7.c. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
7.d. Stand van zaken schoolplein Esdoornstraat (speelplaats en fietsenstalling)  

 
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 

mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl
http://www.haagweg-rijswijk.nl
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 14 AUG 2007 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Ad van 
Buuren (best. Lid), Cees van Overbeek (Comité Haagweg), Hans van Rossum vanaf 21.00(Comité 
Haagweg), Chantal van Weezel (opbouwwerker SWR), Conny van Schagen (Bewonerscommissie BHB) 
Afwezig gemeld: Andries Bartels (best. Lid), Maria Eggers, W. van Peursen, Evert Veldman, Klaar Toet 
(wijkagent), Henny v.d. Horst (GBR), Erwin Wupkens. 
Notulen opgemaakt door en verzorging van e-mail, Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering rond 20.00 uur. Hij heet de nieuwe 
opbouwwerker van de SWR Chantal van Weezel van harte welkom. Chantal komt in de plaats van 
Ellen Berenz. 

 
 
2. Verslag vergadering 10 juli 2006  

a. Punt 4.e.1 Ad van Buuren vraagt of er nog iets is vernomen over de gevel van Zeeman in de 
Herenstraat. Er is geen reactie bekend. Het opvallende van deze gevel is dat er meer geel en blauw in 
voorkomt dan bij andere Zeeman vestigingen.  

b. Punt 7.d.1 de zin “Er worden ….is gerealiseerd” vervangen door “ Er zijn duidelijk cijfers genoemd 
dat er 7% minder autonome groei zal zijn als gevolg van de mogelijke aanwezigheid van het 
Trekvlietreacé. De raad heeft hier niet negatief op gereageerd. 

 
 
3. Mededelingen 

a. Gezien de vakantieperiode zijn geen mededelingen. 
 
 
4. Ingekomen stukken 

a. U_001274 Gem. RWK DGZ  Uitnodiging bijeenkomst luchtkwaliteit op nader te bepalen datum 
augustus 2007 ?? Op 14 aug. per email opgegeven. 

b. I_001275 Cees van Overbeek: Afschrift van brief aan het college, raadsleden en fracties. 
c. O_001276 Rijswijk Wonen: Nieuwsbrief juli 2007 over de nieuwbouw Onderwatershof. 
d. M_001277 Paul Mathot: Mails met o.a. een analyse rond de luchtkwaliteit aan de Haagweg 

 
 
5. Verzonden brieven 

a. V_001273 Aan het College van Rijswijk, Brief naar aanleiding van het gesprek over het ERL, dat als 
gevolg van de in de SGOR gemaakte afspraak, werd gehouden.  

b. Naar aanleiding van de verzonden brieven vraagt Cees van Overbeek of hij het heeft begrepen dat 
een brief aan de gemeente binnen 2 maanden moet zijn beantwoordt. Hij wacht al drie maanden op 
een antwoord maar wil toch graag voor de bijeenkomst luchtkwaliteit een antwoord hebben. De 
voorzitter antwoordt dat de burgemeester deze termijn op de laatste openbare wijkbijeenkomst heeft 
gezegd. 

 
 
6. Een greep van bijzonderheden uit de raadstukken 

a. Er zijn raadstukken ontvangen  
 
 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, Wonen en Werken  
1. Er is niets meer vernomen van de werkgroep KVO. De voorzitter heeft nog weinig hoop dat er 

iets gaat gebeuren. 
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b. ERL-locatie en Fredrik Hendrikstraat 
1. Bij de Fredrik Hendrikstraat zijn nog wat verkoopproblemen aan het licht gekomen. Door de 

aanwezigheid van een oude olietank kan er geen schoongrond verklaring worden afgegeven. Het 
betreft hier een uitbreiding van de activiteiten van de Stichting Philadelphia Zorg die ook al aan 
Blekerslaan begeleid wonen verzorgt. 

2. De SGOR had nog een toezegging van een bijeenkomst over de nieuwbouw op ERL-locatie. Na 
maanden wachten moest er opeens op korte termijn in de vakantieperiode bijeengekomen 
worden op 1 augustus jl. om 16.00 in het stadhuis. Ruud Freeth en Andries Bartels waren in 
de gelegenheid om hiernaar toe te gaan. De bedoeling van deze bijeenkomst was om te 
onderzoeken of de bouwplannen nog konden worden aangepast (of wellicht waren aangepast) 
zodat er geen bezwaren meer zijn tegen de nieuwbouw op de ERL-locatie, althans dat de SBOR 
er mee kon leven. Tot ergernis van Ruud en Andries werden de reeds bekende tekeningen 
getoond en werd het vrijwel direct duidelijk dat de gemeente niet wenste om hier over van 
gedachte te wisselen. De zaak was rond met de bouwer, aldus werd medegedeeld, Er werd voorts 
medegedeeld dat er een voorbereidingsbesluit door de gemeente zal worden genomen als eerste 
stap in de procedures om het bouwplan te realiseren. Er is naar aanleiding van deze 
onverkwikkelijke bijeenkomst een briefverslag met opmerkingen en kantekeningen naar het 
college verzonden (V001273). Eén van de aandachtspunten die in deze brief wordt belicht is de 
volgende; 

De locatie en het huidige opstal zijn eigendom van de gemeente. Dit wil zeggen dat in het 
geval van de ERL-locatie de gemeente Rijswijk willens en wetens beslist over aan wie en 
waarvoor de locatie wordt verkocht en wat er wordt gebouwd. De gemeente werkt bovendien 
extra mee door procedurele wegen te zoeken om een en ander mogelijk te maken. Hierdoor 
ontstaat er een vorm van betrokkenheid en aansprakelijkheid en kan daarmee ook betrekking 
gaan hebben op de risico’s van de voorgenomen uitvoering van de ondergrondse 
parkeergarage. 

Aan het inbrengen van 17 lange damwanden zijn aanzienlijke risico’s verbonden. De SBOR 
wacht nu verder wat voor procedures er worden gevolgd. Vanuit de vergadering wordt er op 
aangedrongen om de brief ook in afschrift te sturen naar de raadsleden en fracties. De brief is 
alleen naar het college verstuurd omdat dit een SGOR aangelegenheid is. De gehele brief is 
vanaf heden openbaar op onze website te vinden. Als er meer over het bouwplan wordt 
gepubliceerd zullen we de raadsleden voorzien van onze brieven.  

 
c. Luchtkwaliteit Haagweg Comité Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

1. Er is een bijeenkomst luchtkwaliteit toegezegd om met bewoners te overleggen over de 
onderstaande punten. De datum is nog niet bekend 

2. Ook heeft het comité onderzocht of de gemeente zijn verplichtingen, die wettelijk zijn 
vastgesteld, ten aanzien van de luchtkwaliteit zijn nagekomen. Het comité is samen met Milieu 
defensie van mening dat de gemeente hierin in gebreke is gebleven. 1 mei 2007 had er een plan 
van aanpak moeten zijn. 

3. Er is een analyse opgesteld die aan de omwonenden zal worden bezorgd en samen met het 
bovenstaande zal worden verzonden naar het college en raad van Rijswijk. 

4. Verder heeft het comité zich verzekerd van juridische bijstand. 
5. De SBOR zal nogmaals zijn brief onder de aandacht brengen en verzoeken om een antwoord, dat 

ingat op de aanbevelingen van de SBOR, in plaats van een kopie van het antwoord aan het 
comité. 

6. Er worden uitspraken van de verantwoordelijke geciteerd. De vergadering blijft van mening dat 
de wethouder verantwoordelijk is en blijft voor het nemen van maatregelen binnen de Rijswijkse 
grenzen en kan zich niet beroepen op gezamenlijke maatregelen in de regio. Als voorbeeld wordt 
genoemd de bloembakken op Laan van Nieuw Oost Indie in Voorburg. Dit is een uiterst 
goedkope oplossing. 

7. Is er al iets bekend over de proef van de provincie met het openen van de Hoornbrug tijdens het 
spitsuur? Neen, er is bij niemand iets bekend. Mogelijk moet er bij provincie worden 
geïnformeerd naar de uitkomsten. Het openen van de Hoornbrug verstoort in ernstige mate de 
stoplicht installaties op de gehele Haagweg en Acacialaan.  

 

http://www.haagweg-rijswijk.nl
http://www.philadelphia.nl
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d. Fietsenstallingen en het opknappen en het verruimen van het schoolplein aan de Esdoornstraat 
1. Als gevolg van de vakantietijd is hier niets aan gedaan. Na de volgende vergadering zullen we de 

mensen die hun email adres op het enquêteformulier hebben ingevuld, informeren over de stand 
van zaken. Er moet nog een afspraak worden gemaakt met medewerkers van de gemeente.  

 
 
8. Overige lopende zaken 

a. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest de brandveiligheid in de horeca. Het besluit 
brandveiligheid bouwwerken wordt weer ingevoerd. Er komt nu een eenduidig brandvoorschrift 
voor heel Nederland. Dit zou mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de reeds afgegeven 
gebruiksvergunningen en moeten eigenlijk opnieuw worden getoetst. 

b. De ingangsdatum van de nieuwe Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) is nu op 
1 januari 2009 gesteld en regelt alle vergunningen die met elkaar samenhangen. Meer informatie op; 
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=32202 

c. Op 19 september gaan er twee afgevaardigden van de SBOR naar de raadsbrede vergadering over de 
uitkomsten van het onderzoek van de rekenkamercommissie over het wijkgericht werken. In dit 
rapport is ook een brief van het college van Rijswijk gericht aan de rekenkamer commissie waarin 
staat dat ambtenaren de experts zijn en inbreng van de bewoners hier onderschikt aan zijn en er dus 
eigenlijk niet wordt geluisterd naar de inbreng van de bewoners en/of wijkorganisaties. Inspraak is 
leuk maar de mening van de ambtenaren prevaleert. 

d. Chantal van Weezel geeft in het kort aan wat zij voor werk heeft gedaan. Zij heeft bij de stichting 
Boog opbouwwerk verricht in Den Haag Ypenburg en Regentesse Kwartier en in diverse 
jeugdprojecten. Ze vindt Oud Rijswijk een erg mooie buurt. De kleinschaligheid van de SWR vindt 
zij een voordeel omdat er in wijkteams wordt gewerkt. De terugkoppeling is hierdoor directer, 
sneller efficiënter. 

 
 
9. Rondvraag 

a. In de vorige vergadering is er een klachtenlijst ter sprake gekomen. Is hier nog iets mee gedaan? Er 
is niets meegedaan. De lijst wordt eerder uitgebreid. Al eerder is opgemerkt dat er 16 FTE’s  bij de 
afdeling Vergunning en Handhaving zijn aangesteld. Er is van enige vorm van meer 
handhavingcontroles nog weinig te merken. Voor zover ons bekend heeft de visboer geen 
vergunning voor de inmiddels twee terrassen. De voorzitter stelt voor om deze klachtenlijst bij de 
KVO onder de aandacht te brengen. 

 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.25 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 
11 september 2007. 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=32202
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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 oktober 2007 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 of e-mail naar info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 11 september 2007  

• 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.a. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
7.b. ERL en Frederik Hendrikstraat: rapporteurs Bartels en Visser 
7.c. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
7.d. Stand van zaken schoolplein Esdoornstraat (speelplaats en fietsenstalling)  

 
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.haagweg-rijswijk.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 11 SEPTEMBER 2007 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Andries Bartels (gespreksleider a.i.), Yvon Schuller (penningmeester), 
Ad van Buuren (best. Lid), Hans van Rossum vanaf 21.00 (Comité Haagweg), Klaar Toet (wijkagent), Maria 
Eggers, Evert Veldman. Ruth Haster en Emmy Langzaal (Bewoners ver. Leeuwendaal) 
Afwezig gemeld: Ruud Freeth (Voorzitter), Conny van Schagen (Bewonerscommissie BHB), Cees 
Overbeek (Comité Haagweg), W. van Peursen, Henny v.d. Horst (GBR), Erwin Wupkes. Wies en Stef 
Ruitenbeek, Betty Trinthamer (VVD), Krijn de Graaf (CDA). 
Niet afwezig gemeld: Chantal van Weezel (opbouwwerker SWR) 
Notulen opgemaakt door Maria Eggers en verzorging van e-mail, Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. Wegens vakantie van voorzitter Ruud Freeth zit Andries Bartels de vergadering voor en opent deze 
om 20.00 uur. 

b. De voorzitter deelt mee dat de heer Jan Jacobs is overleden en vraagt een moment van stilte. Jan 
Jacobs was trouwe bezoeker van onze vergaderingen en heeft wel het één en ander voor de buurt 
betekend. 

 
 
2. Verslag vergadering 14 augustus 2007  

a. Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 
3. Mededelingen 

a. Er zijn geen mededelingen. 
 
 
4. Ingekomen stukken 

a. O_001278 Gem RWK CRP Ontvangstbevestiging van onze brief aan het college "aanvullende 
opmerkingen m.b.t. het ERL bouwplan. Zie V001273 

b. U_001279 Gem RWK DGZ Uitnodiging + Agenda bewonersbijeenkomst luchtkwaliteit op 17 
september 2007 19.30-21.30 in Gebouw Hofrust 

c. I_001283 Gem RWK FC Agenda en diverse stukken voor commissie FC vergadering 11 september 
2007 

d. I_001284 Gem RWK WSO Agenda en diverse stukken voor commissie WSO vergadering op 11 
september 2007 

e. I_001285 Gem RWK ABVM Agenda en diverse stukken voor commissie ABVM vergadering 11 
september 2007 

f. I_001286 Gem RWK RAAD Handelingen vd Gemeenteraad v Rijswijk Vergadering van 6 februari 
2007 

g. U_001287 Gem RWK WCO Uitnodiging vrijwilligersorganisaties participatie bijenkomst Wmo op 
25 september 2007 19.00-21.30 in Stervoorde. Aanmelden voor 17 september 2007 

h. Een mail van een lid van de archeologische werkgroep die een ruimte huurt in het ERL-gebouw. Er 
is door een buurtbewoner die ook lid is, gewezen op de recente ontwikkelingen. Er wordt door dit 
persoon aangegeven dat de sloop volgende maand al zou plaats vinden. Kan de SBOR de status 
aangeven van de plannen, Neen, er is nog niet gepubliceerd en dus nog niets bekend.   

 
 
5. Verzonden brieven 

a. Er zijn geen brieven verzonden. 
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6. Een greep van bijzonderheden uit de raadsstukken 
a. Er waren geen raadsstukken die betrekking hadden op Oud Rijswijk. 
b. Er was één raadsstuk dat zijdelings betrekking had op Oud Rijswijk en dit betrof de 

landgoederenzone genoemd in het Regionaal Structuur Plan. Het college m.n. de heer W. van Putten 
vindt het belangrijk dat de landgoederenzone voor Rijswijk gehandhaafd blijft. 

c. In de vergadering vraagt men zich af wat er waar is van de berichten dat Rijswijk in financiële 
problemen zou verkeren. 

d. Er stond in de krant dat er in de Harnaspolder achter Sion sprake is van stankoverlast. Dit is een 
waterzuiveringgebied en er is een woonwijk gepland. Door de rechter is bij voordurend stankoverlast  
een boete van € 125.000 per maand opgelegd. Men heeft nu de plicht binnen korte tijd maatregelen 
te nemen. 

    
 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, Wonen en Werken  
1. Er  is geen voortgang geboekt, er hebben geen vergaderingen plaatsgevonden, althans de SBOR 

is hier niet van op de hoogte.. 
 

b. ERL-locatie en Fredrik Hendrikstraat 
1. Er is geen verder nieuws. 

 
c. Luchtkwaliteit Haagweg Comité Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

1. Op initiatief van de Gemeente (eerste stap) is een bijeenkomst gepland in gebouw Hofrust op 
maandag 17 september 2007. Deze bijeenkomst is openbaar en op dit moment hebben zich 40 
belanghebbenden gemeld. De presentatie wordt verzorgd door Grontmij. 

2. De heer Van Rossum meldt dat juridisch geziende Gemeente verplicht was reeds m.i.v. 1 mei 
2007 met een plan van aanpak te komen voor de langere termijn (bijv. Trekvliettracé) en 
daadwerkelijk maatregelen te treffen op korte termijn. Voorbeelden voor maatregelen op korte 
termijn: verkeersregulatie (versmallen naar één rijbaan), groene golf, camera’s voor registratie 
verkeersovertredingen en verkeersborden. Het openhouden van de brug is mede door bezwaar 
van de HTM gestopt. 

3. Het is voor het Comité Haagweg verstandig op deze weg door te gaan. Het Comité is er alleen 
voor bewoners van de Haagweg. De SBOR houdt de vinger aan de pols m.b.t. het 
uitstralingsgebied. Natuurlijk is het mogelijk dat bewoners uit het omliggende gebied zelf actie 
ondernemen. 

4. In de Gemeenteraad is men met feitelijkheden bekend,maar tot nu toe werd aldaar nog geen 
gevoel van urgentie aangetroffen. Als de Gemeente niets onderneemt (van een financieel excuus 
kan geen sprake zijn) kan een concrete eis bij de rechter worden neergelegd, aldus het Comité, 
en deze kan dan overgaan tot sancties die erop gericht zullen zijn zo dicht mogelijk in de buurt te 
komen van de opgelegde normen. 

 
d. Fietsenstallingen en het opknappen en het verruimen van het schoolplein aan de Esdoornstraat 

1. Vandaag heeft Willem Schuller een afspraak gemaakt voor 18 september a.s. met de heer R. 
Doesburg en de heer de Jong (bezig met een notitie voor fietsenboxen) om aandacht te vragen 
voor het schoolplein en fietsenboxen. De wens is; herinrichten en opknappen van het 
schoolplein. Graag worden er 2 parkeerplaatsen geofferd voor 3 of 4 fietsenboxen en een 
uitbreiding met speeltoestellen is zeer welkom voor o.a. de kinderactiviteiten van de SWR. Als 
de Gemeente positief reageert, bestaat wellicht de mogelijkheid een percentage aan te vragen 
van het wijkgericht budget. Dit kan alleen met instemming van de Gemeente besteedt worden. 

2. Er is vraag naar het verdwenen (betaald uit zgn. 1% regeling) kunstwerken en de eendjes die in 
het speelplein verwerkt waren. Het vermoeden bestaat dat deze zaken teruggevonden kunnen 
worden op de gemeentewerf. Het kunstwerk verkeert waarschijnlijk in slechte staat. Er zal 
navraag worden gedaan bij de heer Doesburg. Ook is onduidelijk waar het kunstwerk “de 
puzzel” aan de Kerklaan 59 is gebleven.  

  
 

http://www.haagweg-rijswijk.nl
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8. Overige lopende zaken 
a. Geen nieuwe ontwikkelingen. 

 
 
9. Rondvraag 

a. Er wordt gevraagd naar de stand van zaken m.b.t. het fietsen in de Herenstraat. Voor zover op dit 
moment bekend zou er in februari/maart van dit jaar begonnen worden met een proef, maar daar is 
verder niets over vernomen. De proef houdt in dat fietsen wordt toegestaan en dat er onderzoek  
wordt gedaan naar effecten. Wellicht kunnen we de heer Jense om uitleg vragen. 

 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 20.55 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 9 oktober 
2007. 
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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 november 2007 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 of e-mail naar info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 9 oktober 2007  

• 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. Woonvisie Rijswijk 

De woonvisie is te vinden op www.rijswijk.nl 
 
8.  Voortgang verschillende dossiers 

7.a. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
7.b. ERL en Frederik Hendrikstraat: rapporteurs Bartels en Visser 
7.c. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
7.d. Stand van zaken schoolplein Esdoornstraat (speelplaats en fietsenstalling)  

 
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
http://www.rijswijk.nl
http://www.haagweg-rijswijk.nl
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 9 OKTOBER 2007 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter),Andries Bartels, Yvon Schuller 
(penningmeester), Ad van Buuren (best. Lid), Conny van Schagen (Bewonerscommissie BHB), Maria 
Eggers, Evert Veldman. Henny v.d. Horst (GBR), Erwin Wupkes. Remi Hompe. 
Afwezig gemeld: Klaar Toet (wijkagent), Cees Overbeek (Comité Haagweg), W. van Peursen, Betty 
Trinthamer (VVD), Krijn de Graaf (CDA).Chantal van Weezel (opbouwwerker SWR) 
Notulen opgemaakt en verzorging van e-mail: Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 11 september 2007  

a. Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan Maria Eggers 
 
 
3. Mededelingen 

a. De invoering van de wet omgevingsvergunning is met een jaar vertraagd. Zie ook; 
http://omgevingsvergunning.vrom.nl. 

b. Het nieuwe energieprestatie woninglabel wordt per 1 januari 2008 verplicht bij verkoop of verhuur 
van woningen en gebouwen. Voor particulieren is het belangrijk om te weten dat als de 
geïnstalleerde CV en/of CV/combiketel een overcapaciteit heeft, de woning nooit in aanmerking kan 
komen voor een “A-label”. Zie voor meer informatie www.vorm.nl  

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_001292 Gem RWK WSO Agenda en diverse stukken voor commissie WSO vergadering op 11 
september 2007 

b. I_001293 Gem RWK ABVM Agenda en diverse stukken voor commissie ABVM vergadering 11 
september 2007 

c. I_001294 Gem RWK RAAD Agenda raadsvergadering 25 september 2007 en achterliggende 
stukken 

d. I_001295 Gem RWK Griffie Niet vastgesteld openbaar verslag bijeenkomst actieve burgers van 19 
juni 2007 

e. I_001296 Gem RWK RAAD Niet vastgesteld openbaar verslag Raadsvrede commissie vergadering 
Wijk gericht werken 19 september 2007 

f. I_001297 Gem RWK OWSZ Niet vastgesteld openbaar verslag commissie OWSZ vergadering op 8 
oktober 2007 

g. I_001298 Gem RWK ABVM Agenda en diverse stukken voor commissie ABVM vergadering 9 
oktober 2007 

h. I_001299 Gem RWK WSO Agenda en diverse stukken voor commissie WSO vergadering op 9 
oktober 2007 

i. I_001300 Gem RWK OWSZ Agenda en diverse stukken voor commissie OWSZ vergadering op 15 
oktober 2007  

j. I_001301 Gem RWK WSO Agenda en diverse stukken voor commissie WSO vergadering op 16 
oktober 2007 

k. I_001302 Gem RWK ABVM Agenda en diverse stukken voor commissie ABVM vergadering 16 
oktober 2007 

l. Email aan de voorzitter over de KVO. Zie punt 7.a.   
 

http://omgevingsvergunning.vrom.nl
http://www.vrom.nl
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5. Verzonden brieven 

a. Er zijn geen brieven verzonden. 
 
 
6. Een greep van bijzonderheden uit de raadsstukken 

a. Een verzoek van ondernemers om de manager van In De Bogaard voor 2,5 dagen per week als 
centrum manager voor Oud Rijswijk in te zetten. Dit verzoek wordt naar het laat aanzien niet 
gehonoreerd. 

b. Volgens één van de verslagen van de gemeente heeft wethouder Jense geantwoord, dat hij afgelopen 
vrijdag overleg heeft gehad met de SBOR.  

1. Het is voor het bestuur volkomen onduidelijk wat en wie hier bedoeld wordt. Het bestuur 
van de SBOR heeft geen overleg gehad met wethouder Jense. (Zie verslag 11 september 
2007). 

c. Mevrouw Van Grimbergen vraagt om de brief van Cees Overbeek te agenderen. Wethouder Jense 
antwoordt daarop, dat er wel degelijk voldoende aandacht wordt besteed aan de luchtkwaliteit rond / 
langs de Haagweg. Mw. Van Grimbergen stelt dat het plan van aanpak m.b.t. de luchtkwaliteit in 
mei 2007 al klaar had moeten zijn. Het CDA rekent hiervoor op gelden in de begroting van 2008. 

d. Een vraag van de heer Triemstra of het bouwplan in de Emmastraat (DeVries) binnen het 
bestemmingsplan past zal pas later worden beantwoord door de wethouder, omdat deze in een andere 
commissie deel neemt. Het antwoord is niet meer terug te vinden in het verslag. Volgens één van de 
aanwezige zijn er inmiddels 22 personen die bezwaar maken tegen dit plan. Ook meldt hij dat 
mogelijk dit antwoord wordt gegeven in de WSO vergadering van 16 oktober a.s.. Het is nog steeds 
niet geagendeerd. Als de bouwaanvraag wordt gepubliceerd dient men deze bezwaren daadwerkelijk 
in te dienen. 

e. Wethouder Van Putten zal een schriftelijk notie maken over faalfactoren rond de nieuwbouw van 
Onderwatershof. 

f. Een onderzoek om een taptoe te organiseren in Rijswijk. 
g. In de nieuwe bouwverordening is te lezen dat een verzoek voor een artikel 19.1 behandeling van 

bouwplan ruime €2100,= kost. De lezer vraagt zich af of artikel 19.1 procedure in 2008 nog en mag 
worden toegepast.  

h. Het voorstel van een fietsplan voor Rijswijk wordt in het vierde kwartaal 2007 gepresenteerd  i.p.v. 
het voorjaar 2007. 

i. De nieuwe bouwverordening wordt binnenkort vastgesteld. 
j. Vaststelling hondenbeleid komt ook aan de orde.. 

 
 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, Wonen en Werken  
1. Tijdens de vakantie van de voorzitter heeft deze een email ontvangen van de coördinator van de 

werkgroep KVO dat het zijn schuld is dat de SBOR niets meer heeft vernomen, omdat de 
voorzitter niet meer deel uitmaakt van deze werkgroep. De voorzitter vindt deze email nogal kort 
door de bocht en heeft geantwoord dat de SBOR deelnemer is in het convenant van het KVO en 
dat de SBOR  deel neemt aan de werkgroep, ook al is er even een vacature. De SBOR moet dan 
ook op hoogte worden gehouden van ontwikkelingen en informatie van de KVO. Hierop hebben 
we nog geen reactie mogen ontvangen. Willem Schuller heeft bij een overleg op het stadhuis met 
de heren Doesburg en De Jong kort gesproken over de KVO. Daar kwam naar voren dat de heer 
Van Nierop (gem. Rijswijk) nog steeds de gespreksleider is van de KVO. Het is dus onduidelijk 
wat onze status nu binnen het KVO is en dat de SBOR hierover niet wordt ingelicht. Een van de 
aanwezigen heeft zich bij het bestuur van de SBOR aangemeld om zitting te nemen in de 
werkgroep. 

 
 

b. ERL-locatie en Fredrik Hendrikstraat 
1. Er is geen verder nieuws. 
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c. Luchtkwaliteit Haagweg Comité Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
1. Op 17 augustus 2007 heeft het comité een brief verzonden waarin ondermeer een structuurplan 

wordt toegelicht. De voorzitter is gevraagd om dit idee onder de aandacht te brengen. Het idee 
van een op te stellen structuurplan is ook voorgelegd aan een architect en de Stichting van 
eigenaren en ondernemers. Het structuurplan voorziet onder andere de ontwikkeling van 
commerciële activiteiten en 190 parkeerplaatsen. De vergadering keurt het plan niet af maar ziet 
liever dat er een gedegen verkeerscirculatieplan komt. Verder lijkt het nogal gewaagd om 
commerciële activiteiten aan de Haagweg te ontwikkelen als de ondernemers in Oud Rijswijk op 
dit moment moeite hebben om optimaal te kunnen ondernemen. Ook is de leegstand in dit 
gebied aan de hoge kant. Het advies aan het comité is om zich op dit moment eerst in te zetten 
voor de verbetering van de luchtkwaliteit aan de Haagweg en bredere plannen te beperken tot 
een verkeerscirculatieplan.. 

2. Tijdens de bijeenkomst van 17 september 2007 in gebouw Hofrust over de luchtkwaliteit is er 
door de gemeente een uiteenzetting gegeven over de ontwikkelingen de luchtkwaliteit in 
Rijswijk op de korte en lange termijn. Na een te rumoerig begin heeft deze avond matig 
bijgedragen aan mogelijke maatregelen op de korte termijn. Veel bewoners waren teleurgesteld 
over de onduidelijke toezeggingen van de wethouder. Er werd ondermeer gesteld dat er in 2020 
nagenoeg geen overtreding van de normen plaats zal vinden als gevolg van de algemene 
verbeteringen van uitstoot door auto’s en industrie. Een aantal aanwezigen vond de avond in 
zoverre geslaagd, dat er ruimte werd geboden om met voorstellen te komen. 

3. Het Haagweg Comité zal worden uitgenodigd deel te nemen in een werkgroep luchtkwaliteit. 
4. De vergadering merkt op dat er nog steeds geen plan van aanpak is, terwijl dit wel een wettelijke 

verplichting voor gemeenten is. 
 

d. Fietsenstallingen en het opknappen en het verruimen van het schoolplein aan de Esdoornstraat 
1. Erwin Wupkes en Willem Schuller hebben op 18 september j.l. overleg gehad met de heren 

Doesburg en de Jong over mogelijkheden om het schoolplein opnieuw in te richten en het 
plaatsen van fietsen boxen. Er werd medegedeeld dat er op dit moment weinig (financiële) 
mogelijkheden zijn. De heer Doesburg heeft verder toegezegd het plan onder de aandacht van de 
wethouder te brengen middels de korte schriftelijk toelichting (E001309) die wij hebben 
achtergelaten. De heer Doesburg adviseerde ons om een officieel verzoek tot het college te 
richten. Het college kan dan mogelijk een ontheffing geven om gelden beschikbaar te stellen 
voor de plannen. Mogelijk kan dit onderwerp onder de aandacht van de gemeente fracties 
worden gebracht zodat zij mogelijk het college kunnen bewegen om de ontheffing te geven. 

2. De volgende stap is nu namens de SBOR om een formeel verzoek op te stellen naar het college 
met een afschrift aan de raad. Om de snelheid er in te houden, wil Erwin Wupkes, gelet op het 
advies van mevrouw Van der Horst, op persoonlijke titel een brief richten aan de raad en het 
college. Erwin Wupkes zal zich nog laten informeren door o.a. raadsleden en terugmelden (aan 
Willem Schuller) welke vervolgstappen hij verder onderneemt.  

 
 
8. Overige lopende zaken 

a. Eén van de raadsleden viel het op dat er geen jongerenopvang meer op dinsdag is. Willem Schuller 
meldt dat hij de jongerenwerker Ellen Berenz heeft gesproken over dit onderwerp. De dagen zijn 
inderdaad veranderd naar de maandagavond (19.00-21.30) en woensdagmiddag en avond (16.00-
20.30). Zie ook Groot Rijswijk. 

b. Willem Schuller doet verslag van raadsbrede raadsvergadering naar aanleiding van het rapport 
Wijkgericht werken. Hij heeft dit als zeer positief ervaren. Er is voldoende over geschreven in Groot 
Rijswijk. De soms lastige communicatie tussen de bewonersorganisatie en de gemeente kwam als 
een van de punten naar voren.  

c. In de conclusies van het rapport wordt voorgesteld om een werkgroep binnen de gemeente op te 
richten. Sommige deelnemers vinden dit toch weer een stap te ver. Ook de SBOR is voorstander van 
direct overleg met ambtenaren en indien nodig met één van de wethouders. Dit hoeft niet meer dan 3 
maal te gebeuren. 

d. Ten aanzien van de wijkgerichte budgetten heeft de SBOR aangeven dat een klein bedrag niet zinvol 
is en dit liever over een aantal jaren opspaart om dan een groter project in de wijk aan te pakken. Dit 
is helaas niet meer in de verslagen terug te vinden. Jaren geleden heeft de SBOR al dergelijke 

http://www.haagweg-rijswijk.nl
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voorstellen ontwikkeld maar zijn na het vertrekken van een wethouder niet meer op de agenda 
gekomen. De geschiedenis lijkt zich te herhalen. 

e. De voorzitter is zeer te spreken over de woonvisie van de gemeente Rijswijk. Dit stuk is te vinden op 
de website www.rijswijk.nl. Naar aanleiding van vragen komen we hier de volgende vergadering op 
terug. 

f. In de kadernota valt op dat veel bewoners gaan wonen in de buurgemeenten. 
g. De voorzitter vermeldt een paar treffende omschrijvingen die door burgers zijn genoemd uit het 

verslag “bijeenkomst actieve burgers van 19 juni 2007” (I001295) 
 
 
9. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen. 
 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.55 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 13 
november 2007. 

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 11 december 2007 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 of e-mail naar info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 13 november 2007  

• 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.a. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
7.b. ERL en Frederik Hendrikstraat: rapporteurs Bartels en Visser 
7.c. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
7.d. Stand van zaken schoolplein Esdoornstraat (speelplaats en fietsenstalling)  

 
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 

mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl
http://www.haagweg-rijswijk.nl
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 13 NOVEMBER 2007 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Andries Bartels, Yvon Schuller 
(penningmeester), Ad van Buuren (best. Lid), Krijn de Graaf (CDA),Chantal van Weezel (opbouwwerker 
SWR), Remi Hompe (OR), Leendert Verzijden (PvdA), Hans van Rossum (Comité Haagweg). 
Afwezig gemeld: Conny van Schagen (Bewonerscommissie BHB), Maria Eggers, Klaar Toet (wijkagent), 
Cees van Overbeek (Comité Haagweg), W. van Peursen, Evert Veldman, Rien van der Velde. 
Notulen opgemaakt en verzorging van e-mail: Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 9 oktober 2007  

a. Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 
3. Mededelingen 

a. Buiten de een aantal afmeldingen zijn er geen bijzondere mededelingen.  
 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_001303 Gem RWK OWSZ Niet vastgesteld openbaar verslag commissie OWSZ vergadering op 8 
oktober 2007 

b. I_001304 Gem RWK WSO Niet vastgesteld openbaar verslag commissie WSO vergadering op 9 
oktober 2007 

c. I_001305 Gem RWK raadsbrede Agenda Raadsbrede vergadering en gewijzigde agenda inzake 
luchtkwaliteit 29 oktober 2007 en achterliggende stukken 

d. I_001306 Gem RWK RAAD Agenda raadsvergadering 30 oktober 2007 en gewijzigde agenda en 
achterliggende stukken 

e. I_001307 Gem RWK RAAD Handelingen vd Gemeenteraad v Rijswijk Vergadering van 3 juli 2007 
f. D_001310 Gem RWK Stadhuis  Woonvisie 2007+ Comfortabel Wonen & Samen Leven 
g. D_001311 Gem Den Haag Structuurvisie Den Haag 2020 Wereldstad aan Zee Vliet/A4-Zone 
h. I_001313 Gem RWK ABVM Niet vastgesteld openbaar verslag commissie ABVM vergadering 9 

oktober 2007 
i. I_001314 Gem RWK OWSZ Niet vastgesteld openbaar verslag commissie OWSZ vergadering op15 

oktober 2007 
j. I_001315 Gem RWK WSO Niet vastgesteld openbaar verslag commissie WSO vergadering op 16 

oktober 2007 
k. I_001316 Gem RWK DGZ Besprekingsverslag bewonersbijeenkomst luchtkwaliteit op 17 

september 2007 19.30-21.30 in Gebouw Hofrust 
l. U_001317 Gem Rwk WSZW Vrijwilligersreceptie maandag 10 december 2007 van 17.00-19.00 uur 

Rijswijkse Schouwburg. 
m. M_001339 SWR Chantal van Weezel E-mail Uitnodiging voor overleg met het bestuur van 

“Heliniet” n.a.v. de ontwikkelingen rond een mogelijke bouw van een helikoptervliegveld op 
Ypenburg. 

n. M_001340 Erwin Wupkes E-mail over stand van zaken Schoolplein Esdoornstraat  
 
5. Verzonden brieven 

a. Er zijn geen brieven verzonden. 
 
 
6. Een greep van bijzonderheden uit de raadsstukken 

a. Een vraag van het raadslid W. de Zoete (OR) aan de verantwoordelijk wethouder of nu de oude 
gemeentegrens bij de Cromvlietkade weer wordt herstelt. Antwoord de wethouder dat dit niet meer 
mogelijk is om deze corridor wettelijk is vastgesteld. 
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b. De beantwoording van de brieven van de bewoners van het Comité Haagweg worden op korte 
termijn gerealiseerd. 

c. De nota “houden beleid” wordt de komende maand in raad in instemming gebracht. 
d. In Groot Rijswijk Regel Recht heeft de gemeente een verkeersbesluit gepubliceerd dat er als proef, 

gedurende een jaar gefietst mag worden in de Herenstraat. Omdat de Herenstraat op dit moment nog 
steeds een voetgangersgebied is, wordt met enige verwondering opgemerkt dat er al geruime tijd 
borden in het voetgangersgebied hangen die onderdeel uitmaken van het zogenaamde 
fietsknooppunten (www.vv.nl) netwerk. 

 
 
7. Presentatie en toelichting Woonvisie Rijswijk. 

a. Dit punt is naar aanleiding van de vorige vergadering ontstaan.  
b. De woonvisie is ondermeer bedoeld om de nog aanwezige open ruimte te inventariseerde en visie te 

beschrijven hoe deze ruimte mogelijk kunnen worden bebouwd. De Woonvisie is ook een onderdeel 
van de prestatieafspraak die alle gemeenten regelmatig moet op stellen. 

c. De nieuw aangekondigde wetten m.b.t. woningbouw en grondexploitatie zullen deze woonvisie gaan 
beïnvloeden. 

d. Verder worden er vele statistische gegevens weergegeven van alle wijken in Rijswijk. Opmerkelijk 
is dat het stukje Oud Rijswijk met 9920 personen per KM2 het dichts bevolkte gebied van Rijswijk 
is. 

e. De Woonvisie is te downloaden op www.rijswijk.nl  
f. De voorzitter hoopt dat er een volgende keer iemand van de gemeente nog wat meer in detail een 

toelichten kan verzorgen op dit interessante stuk. 
 
 
8. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, Wonen en Werken  
1. De proef van het fietsen in de Heren is feitelijk een voortvloeisel van het KVO. De SBOR 

betreurt dat zij dit uit een openbare publicatie moeten vernemen en niet door de werkgroep is 
geïnformeerd. 

2. Naar aanleiding van een korte discussie over de 3e ster van de “In de Bogaard” wordt er door 
Krijn de Graaf (raadlid CDA) gemeld dat er een raadsbrede motie “Veiligheid Herenstraat” is 
ingediend en door de raad is aangenomen. De motie is ingegeven door de recentelijk op één 
volgende onveilige (beroving, schieten en brandstichting) incidenten in en rond de Herenstraat. 
Er wordt ondermeer geteld om niet op voorhand camera registratie af te wijzen maar juist te 
onderzoeken en bespreekbaat te maken  De SBOR heeft al eerder in haar notulen van  9 januari 
2007 (zie punt 3) aangegeven dat dergelijke systemen elders reeds in gebruik zijn. Bij een juiste 
inrichting van camera’s kan het zelfs de lang verwachte pollers vervangen en automatisch auto- 
en brommerbewegingen in het wandelgebied van de Herenstraat registreren. 

3. Uit de SBOR notulen V001164 van 09/01/2007 Willem Schuller meldt dat een firma uit Groningen (Sound 
Intelligence BV, http://www.huq.nl ) een intelligent camerasysteem levert wat op specifieke geluiden reageert die dan 
vanaf de detectie op dat moment, de camera’s opname laat maken. De handhaving van het fietsen in de Herenstraat is 
hiermee afgedekt. Volgens de Telegraaf van 9 januari 2007 zie 
(http://www.telegraaf.nl/binnenland/56473161/Verklikker_pakt_gejakker_met_brommers_aan.ht 
ml?p=10,1 ) heeft de Gemeente Amersfoort de primeur met een dergelijk systeem. Dit systeem zou 
het plaatsen van pollers mogelijk overbodig maken. De voorzitter meldt dat hij verwacht dat de 
verantwoordelijk wethouder in januari of februari 2007, met een voorstel naar de raad gaat. 

 
b. ERL-locatie en Fredrik Hendrikstraat 

1. In de eerder genoemde Woonvisie is te lezen dat er in 2009, 32 woningen op de ERL-locatie 
zullen worden gerealiseerd. 

2. In Groot Rijswijk van 1 november 2007 is een verkeerde reguliere bouwaanvraag voor “jongeren 
huisvesting” in de Fredrik Hendrikstraat gepubliceerd. Hier had een reguliere bouwaanvraag 
voor “begeleid wonen” moet worden vermeld. Er zal nog een correctie worden gepubliceerd. 
Vooralsnog is het de bedoeling dat er 5 woningen en een gemeenschapsruimte en 2 
bedrijfsruimten worden gerealiseerd in de bestaande bebouwing. Na de oplevering valt de locatie 
onder de verantwoording van de Stichting Philidelphia die ook al verantwoordelijk is voor het 
begeleid wonen in de Blekerslaan. De voorzitter zal bevorderen dat iemand een volgende 
vergadering de plannen kan laten zien. 

http://www.vv.nl
http://www.rijswijk.nl
http://www.telegraaf.nl/binnenland/56473161/Verklikker_pakt_gejakker_met_brommers_aan.html?p=10,1
http://www.huq.nl
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c. Luchtkwaliteit Haagweg Comité Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
1. Hans van Rossum merkt op de luchtkwaliteit inmiddels op meerdere agenda’s voorkomt dan 

alleen hier bij SBOR. 
2. Bij de begrotingsvergadering zijn twee motie aangenomen voor maatregelen op de Haagweg 

voor de korte termijn en een motie voor de midden- en lange termijn maatregelen waarin 
aandacht is voor het structuurplan Oud Rijswijk, wat het Comité Haagweg aan het ontwikkelen 
is.  

3. Op 27 november wordt een notitie van de verantwoordelijk wethouder voor de maatregelen 
kortere termijn behandeld.  

4. Ten aanzien van de juridische aspecten is regelmatig overleg met de jurist over de publicaties 
van nieuwe metingen en rapportages. 

5. Het Comité volgt verder nauwlettend de planontwikkelingen rond de Vlietranden en de 
Binckhorst omdat dit op de langere termijn gevolgen heeft voor de situatie van de Haagweg en 
de Hoornbrug.  

 
d. Fietsenstallingen en het opknappen en het verruimen van het schoolplein aan de Esdoornstraat 

1. Middels een Email geeft Erwin Wupkes aan; Een week geleden heb ik College van B&W en de 
Gemeenteraad een brief geschreven met daarin het verzoek gelden vrij te maken voor de 
herinrichting van het schoolplein. Diverse fracties, waaronder Gemeentebelangen en PvdA 
hebben naar mij positief gereageerd. Zij zullen tijdens hun eerstvolgende fractievergadering hun 
standpunt bepalen. Daarnaast ben ik begin deze week telefonisch benaderd door de Telegraaf. 
Mogelijk nog vandaag (vrijdag) en anders zeker volgende week dinsdag zullen zij een artikel 
plaatsen in de Den Haag bijlage. De rode draad in het verhaal zal zijn dat de buurt zit te 
springen om meer vierkante meters speelruimte en dat de gemeente hierin zijn 
verantwoordelijkheid moet nemen.  

2. De voorzitter vult aan dat dit inmiddels is gepubliceerd en dat er geen geld beschikbaar is. Ook 
is er door de voormalige kinderwerker van de SWR positief gereageerd op de initiatieven om het 
schoolplein te verbeteren. Op dit moment is er geen kinderwerker bij SWR. De SBOR vraagt 
Chantal van Weezel of zij wil dit meenemen naar de SWR om samen meer inhoud te geven aan 
de verbetering van het schoolplein.  

 
9. Overige lopende zaken 

a. Willem Schuller meldt 2 personen aan voor het overleg met Heliniet (www.heliniet.nl). Chantal van 
Weezel meldt dat dit op 29 november a.s. om 20.00 uur in het Oude Raadhuis plaats vindt. 

b. Martin Jasper heeft zich ten doel gesteld, “om het binnen de gemeentegrenzen van Rijswijk (ZH) een 
stuk hartveiliger te maken middels honderd aan te schaffen Automatische Externe Defibrillatoren 
(AED's). Als tijdens een hartaanval niet direct wordt ingegrepen staat één ding vast: het slachtoffer 
overlijdt. Snelle reanimatie in combinatie met het gebruik van zo'n AED vergroot het 
overlevingspercentage aanzienlijk”. Martin Jasper geeft vervolgens een zeer uitgebreide toelichting 
op dit doel en heeft hiervoor een stichting opgericht. Uitgebreide informatie is te lezen op website 
van de foundation, (http://www.martinjasperfoundation.nl/). Op http://www.hartvoorelkaar.nl kunt u 
uw postcode opgegeven om te zien waar zich de dichtstbijzijnde AED bevindt. Helaas geeft deze 
website op dit moment aan dat er in straal van 10 km geen AED openbaar beschikbaar is. Er zijn 20 
AED in Rijswijk, maar helaas nog niet aangemeld. Middels een motie op 6 november j.l. is dit 
probleem door de gemeenteraad onderkend en zullen er maatregelen worden ontwikkeld. 

c. Voor de tweede maal dit jaar bezoekt het college de Bomen en Havenbuurt en het 
Rembrandtkwartier, Hoornwijk en Broekpolder en sluit dit af met een bijeenkomst op dinsdagavond 
20 november a.s. in de kantine van de gemeentewerken aan de Steenpleatsstraat. Nogmaals komt de 
onduidelijkheid ter sprake over, de door gemeente gebruikte wijkindelingen. In de Woonvisie 
woorden weer ander indelingen gehanteerd wat tot nog meer onduidelijkheid lijdt. 

 
 

http://www.heliniet.nl
http://www.martinjasperfonddation.nl
http://www.hartvoorelkaar.nl
http://www.haagweg-rijswijk.nl
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10. Rondvraag 
a. Hans van Rossum vraagt of zijn opmerking en vraag over waar “de eendjes” die op het schoolplein 

bij de kinderopvang stonden zijn gebleven nog enige reacties heeft opgeleverd. Er is geen enkele 
reactie ontvangen.  

b. Nog een nagekomen mededeling dat Onderwatershof een fusie aangaat met de organisatie Cardia. 
Deze nieuwe combinatie concludeert nu dat de 60 intramurale verzorgingsplaatsen eigenlijk te 
weinig is voor een goede organisatie vorm .Niet alle voorziene activiteiten in de nieuw bouw zijn 
niet toegestaan. De SBOR had hier al eerder voor gewaarschuwd. De nieuwbouw wordt in maart 
2008 technische opgeleverd en duurt hierna nog enige tijd voordat de bewoners terug keren. De oude 
Mariaschool (oud TVwest gebouw) wordt vermoedelijk een gezondheidscentrum. 

c. Leendert Verzijden meldt dat de bewoners van de Delftweg hebben geklaagd  over de toenemende 
parkeerdruk. Wat is de beste aanpak om dit goed in kaart te brengen? De SBOR adviseert om 
gedurende langere periode zowel overdag en ’s nachts te tellen en nummerborden te registreren en 
dan het probleem in kaart te brengen en voor te leggen bij de gemeente. Is belanghebbende parkeren 
een oplossing? In sommige wijken kan dit een oplossing zijn. Hier in Oud Rijswijk leverde dit veel 
problemen op en was het hier uiteindelijk geen oplossing.  

 
 
11. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.55 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 11 
december 2007. 
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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 januari 2008 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 of e-mail naar info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 11 december 2007  

• 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.a. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
7.b. ERL en Frederik Hendrikstraat 
7.c. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
7.d. Stand van zaken schoolplein Esdoornstraat (speelplaats en fietsenstalling) 
7.e. Stand van zaken nieuw bestemmingsplan Bomenbuurt en Rembrandtkwartier  

 
8. Overige lopende zaken en activiteiten 
 8.a. Koninginnedag 2008 
 
9. Rondvraag  
 
10. Sluiting  
 
 

Aansluitend aan de vergadering nodigen wij u van harte uit 
om met ons te toasten op een voorspoedig en gezond 2008 

 
 
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 

maito:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl
http://www.haagweg-rijswijk.nl
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 11 DECEMBER 2007 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Andries Bartels (voorzitter a.i), Yvon Schuller (penningmeester), Ad 
van Buuren (best. Lid), Chantal van Weezel (opbouwwerker SWR), Klaar Toet (wijkagent), Hans van 
Rossum (Comité Haagweg), Ruth Haster (Leeuwendaal), Emmy Langezaal (Leeuwendaal). 
Afwezig gemeld: Ruud Freeth (Voorzitter), Conny van Schagen (Bewonerscommissie BHB), Maria Eggers, 
Cees van Overbeek (Comité Haagweg), W. van Peursen, Rien van der Velde, Krijn de Graaf(CDA), Henny 
v.d. Horst (GBR), Nico Köhler(GBR), Lida Wilson-Verboom(VVD), Betty Trinthamer(VVD), Wim 
Wories(OR), Ed Braam(OR). 
Notulen opgemaakt en verzorging van e-mail: Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 uur opent de voorzitter a.i. Andries Bartels de vergadering en heet iedereen welkom. Ruud 
Freeth is vanwege plezierige familie omstandigheden niet aanwezig. 

 
 
2. Verslag vergadering 13 november 2007  

a. Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 
3. Mededelingen 

a. In verband met de gelijktijdige raadsvergadering heeft een aantal raadsleden een bericht van 
verhindering gestuurd.   

b. Op 4 december jl. heeft burgemeester Mw. I. v.d. Wel, weth. J. Bolte en twee ambtenaren 
deelgenomen onze reguliere bestuursvergadering. Het doel van dit bezoek was om met elkaar van 
gedachte te wisselen over zaken die leven in de buurt. De vergadering heeft in een ontspannen en 
opbouwende sfeer plaatsgevonden.    

c. De burgemeester van Rijswijk is statutair “buurtschapmeester” van Oud Rijswijk en kan indien zij 
dit ambieert, hier invulling aan geven. Er is met de burgemeester afgesproken om in de komende  
maanden hier op terug te komen en hiervoor een afspraak te maken.   

d. Het bestuur heeft enige tijd geleden de start gemaakt om op Koninginnedag woensdag 30 april 2008 
op het schoolplein en in een deel van de Esdoornstraat een kinderkermis te gaan organiseren. De 
kosten worden gedragen door het buurtschap. Mogelijk komen we nog in aanmerking voor een 
Koninginnedag subsidie van de gemeente. Verdere informatie volgt.  

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_001328 Gem RWK raadsbrede Niet vastgesteld openbaar verslag Raadsbrede vergadering inzake 
luchtkwaliteit 29 oktober 2007. 

b. I_001330 Gem RWK OWSZ Agenda en diverse stukken voor commissie OWSZ vergadering op 26 
november 2007  

c. I_001331 Gem RWK WSO Agenda en diverse stukken voor commissie WSO vergadering op 27 
november 2007 

d. I_001332 Gem RWK ABVM Agenda en diverse stukken voor commissie ABVM vergadering 27 
november 2007 

e. I_001341 Gem RWK RAAD Agenda raadsvergadering 11 december en gewijzigde agenda en 
achterliggende stukken 

f. I_001343 Gem RWK OWSZ Niet vastgesteld openbaar verslag commissie OWSZ vergadering op 
26 november 2007 

g. I_001344 Gem RWK ABVM Niet vastgesteld openbaar verslag commissie ABVM vergadering 27 
november 2007 

h. I_001345 Gem RWK WSO Niet vastgesteld openbaar verslag commissie WSO vergadering op 27 
november 2007 

i. I_001346 Gem RWK RAAD Gewijzigd exemplaar Raadsvoorstel rapport evaluatie 
rekenkamercommissie  

j. I_001347 Gem RWK RAAD Gewijzigd exemplaar Raadsvoorstel financiële Controle  
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k. M_001348 SWR Chantal van Weezel Verslag bijeenkomst Heliniet op 29 november 2007 Oude 
raadhuis 

l. M_001349 E.A. ten Houten Overlast in Oud Rijswijk in de Leliestraat veroorzaakt door de firma van 
Dasselaar  

 
 
5. Verzonden brieven 

a. Er zijn geen brieven verzonden. 
 
 
6. Een greep van bijzonderheden uit de raadsstukken 

a. Een motie veiligheid Strijp en Herenstraat is door de raad ingediend en aanvaard om o.a. camera 
toezicht/handhaving te agenderen en bespreekbaar te maken. 

b. Een antwoord aan de bezwaarmakers tegen  het bouwplan hoek Emmastraat-Willemstraat 
(voormalig De Vries meubels) waarin wordt gemeld dat er alleen maar gebouwd kan worden 
middels een artikel 19 procedure. Inmiddels lijkt het bouwplan wat langer op zich wachten, Dekkers 
kasten en meubels heeft het pand voor een jaar gehuurd en gaat er Haco artikelen aan de man 
brengen. 

c. Erwin Wupkens heeft een brief aan de raad gestuurd over het herinrichten van het schoolplein. De 
brief wordt door de griffie overgedragen aan het college. 

d. Een brief over het onderhoud van speeltoestellen in de buurt van de Ostadelaan en de van Dijklaan. 
e. Mevr. v.d. Horst (GBR) heeft vermoedelijk naar aanleiding van een brief van de eigenaar van 

Herenstraat 51 gevraagd om dit punt te agenderen in de commissie vergadering. 
 

 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, Wonen en Werken  
1. Tijdens het eerder genoemde gesprek met de burgemeester is er een aantal voorvallen besproken 

die de afgelopen ander half jaar hebben plaatsgevonden in en om Oud Rijswijk. Er zijn geen 
directe reden voor grote bezorgdheid ten aanzien van het veiligheidsgevoel. Wel is het gewenst 
om de aandacht niet laten verslappen. 

2. In de nacht van 27 op 28 november jl. hebben diverse bewoners in Nobelaerstraat, Kerklaan en 
Emmastraat last gehad van een aggregaat en opstelde camera’s. Het bleek hier te gaan om een 
verbindingsoefening van het politiekorps Haaglanden.  

3. Van de KVO hebben we verder niets meer vernomen. Via-via horen we dat er wel een schouw 
heeft plaatsgevonden. Klaar Toet geeft aan dat dit noodzakelijk is om verder te kunnen met de 
KVO. Uit de krant vernemen we dat de nieuw op te richten winkeliers-eigenaren groep zich 
meer wil inzetten voor de KVO. 

4. Op de vraag wie nu vanuit de gemeente de coördinatie voert, wordt geantwoord dat dit Ilonka 
Nagy is. 

5. Het buurtschap is nog opzoek naar iemand die zitting wil nemen in de werkgroep KVO. 
6. Klaar Toet meldt dat er een aantal zaken voortvarend zijn opgelost. Sommige andere 

geconstateerde problemen zijn helaas nog niet aangepakt of opgelost. 
 

b. ERL-locatie en Fredrik Hendrikstraat 
1. Volgens Ger Visser hangt de bouwaanvraag voor het ERL af van een paar technische 

bouwaspecten. Een van de punten is o.a. dat het huidige bouwplan over een erf grens gebouwd 
moet worden. Er wordt nu bekeken of het hele bouwplan 1 meter kan worden opgeschoven naar 
de Blekerslaan.  

2. Helaas hebben niet op tijd de tekeningen voor het bouwplan aan de Fredrik Hendrikstraat 
kunnen bemachtigen. De rectificatie van de bouwaanvraag voor dit plan is ook nog niet 
gepubliceerd.  
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c. Luchtkwaliteit Haagweg Comité Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

1. Hans van Rossum meldt dat er twee moties zijn ingediend bij de begrotingsbehandeling en zijn 
aangenomen één over de luchtkwaliteit (CDA) en één over Oud Rijswijk en de Haagweg(VVD). 
In de moties zijn rapportage afspraken gemaakt met de wethouder om per kwartaal verslag aan 
de raad uit te brengen. Het comité hoopt dat er nu meer duidelijkheid komt. 

2. Het Comité is voor 17 december a.s. uitgenodigd voor een lunchbijeenkomst met wethouder 
Jense om de volgende punten te bespreken:  

• een aantal te nemen maatregelen in 2007/2008,   
• “gelijkschakeling” van basisgegevens,  
• afspraken over lopende onderzoeken,  
• de vorm van correspondentie naar de gemeente. 

3. Als punt van aandacht wordt het comité vanuit de SBOR-vergadering geadviseerd om de 
openbaarvervoer voorrangsregels bespreekbaar te maken. Momenteel lijken de huidige 
maatregelen te lijden tot een belemmering van de doorstroming en afhandeling van de 
verkeersstromen op de Geestbrugweg en Haagweg en is hierdoor het invoeren van een groene 
golf niet goed mogelijk. Voorts wordt meegegeven het vrachtvervoer over water aan de orde te 
stellen (zie punt 4). 

4. De voorzitter vraagt of dit onderwerp ook in Leeuwendaal leeft. Emmy Langezaal antwoordt dat 
duidelijk een verwantschap is met de Haagweg. Bij de Geestburgweg doen zich dezelfde 
problemen voor. Ook bestaat er bezorgdheid rond de ontwikkelingen van een mogelijke 
helikopterhaven aan de rand van Rijswijk op het Haagse grondgebied. De vier bruggen 
(Hoornbrug, Geestbrug, Binckhorst en Neherkade) vormen een “geschakeld” probleem die 
tijdens openstelling ernstige en vaak langdurige verkeersopstoppingen tot gevolg hebben. Vanaf 
de AVR varen er gemiddeld 3 boten per uur richting Rotterdam. Mogelijk kan er onderzocht 
worden of er niet meer nachts en/of in blokken kan worden gevaren. 

 
d. Fietsenstallingen en het opknappen en het verruimen van het schoolplein aan de Esdoornstraat 

1. Erwin Wupkes heeft de lokale kranten ingeschakeld om zijn standpunt onder een groter publiek 
bekend te stellen. Zijn brief aan de raad kan niet door de raad wordt behandeld en wordt daarom 
overgedragen aan het college. In dit zelfde krantenartikel melde de wethouder dat de wil er wel 
is maar er geen financiële middelen zijn om het een en andere te realiseren. Van PvdA kreeg 
Willem Schuller wel het advies om voor de behandeling van de voorjaarsnota een gezamenlijk 
verzoek in te dienen. Willem Schuller wil namens de SWR, SBOR en de buurt, nogmaals met de 
ambtenaren de ideeën bespreken zodat dit mogelijk als voorstel kan worden ingediend bij de 
behandeling van de nota. De SWR heeft ook gezien hun kinderactiviteiten een belang bij een 
verbeterd schoolplein. Chantal van Weezel zal namens de SWR hieraan een bijdrage leveren. 
Willem Schuller zal met Erwin Wupkes overleggen of hij hieraan mee wil werken. Opnieuw 
zullen we onderzoeken of nog op andere manieren subsidies/sponsors zijn te vinden voor onze 
plannen.  

2. Chantal van Weezel meldt dat er sinds vorige week weer een kinderwerkster, Rianne Nennie, bij 
de SWR in dienst is getreden. 

 
 
8. Overige lopende zaken 

a. Chantal van Weezel heeft 29 november jl. een bijeenkomst georganiseerd met de “Heliniet” 
vereniging (www.heliniet.nl)  om elkaars standpunten te bespreken. Deze vereniging probeert 
middels leden fondsen te werven om de mogelijke komst van een helikopterhaven op Ypenburg 
middels de daarvoor gelden procedures een halt toe te roepen. Op dit moment is er niets bekend. Als 
bewonersorganisatie is het nog al lastig om hier lid van te worden. Bewoners die aan de rand van 
Rijswijk wonen en veel overlast verwachten moeten over dit lidmaatschap individueel beslissen. 
Afgesproken is dat de Heliniet vereniging de ontwikkelingen nauw zal blijven volgen en de 
bewonersorganisaties indien nodig tijdig zullen informeren.  

b. Er is mail van een bewoner ontvangen over problemen met een ondernemer die vooruitlopend op het 
verdwijnen van de ruimte rond de ERL-locatie,waar hij nu zijn apparatuur en voortuigen stalt, dreigt 
uit te wijken naar een aantal panden in de Blekerslaan die nu slechts zijn bedoeld voor bewoning. De 
bewoner lijkt geen gehoor te vinden voor zijn klachten omdat de bedoelde aannemer veel voor de 

http://www.haagweg-rijswijk.nl
http://www.heliniet.nl
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gemeente werkt, zo luidt de berichtgeving.. De SBOR heeft de gemeente gevraagd om hier op de 
juiste en correcte wijze aandacht aan te schenken.    

 
 
9. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen.  
 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen prettige feestdagen toe. 
De volgende vergadering is op 8 januari 2008. 


	n001164
	n001176
	n001200
	n001216
	n001243
	n001253
	n001271
	n001282
	n001289
	n001308
	n001333
	n001352

