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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 februari 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 8 januari 2008  

• 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  
 
 
 
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 8 JANUARI 2008 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter) Andries Bartels, Yvon Schuller 
(penningmeester), Ad van Buuren (best. lid), Maria Eggers (best. lid), Conny van Schagen 
(Bewonerscommissie BHB en best. lid), Chantal van Weezel (opbouwwerker SWR), Hans van Rossum 
(Comité Haagweg), Cees van Overbeek (Comité Haagweg na 21.00 uur) 
Afwezig gemeld: Rina Huuksloot, W. van Peursen, Ruth Haster (Leeuwendaal), Emmy Langezaal 
(Leeuwendaal), Petra van der Burg (Coördinator leefbaarheid), Jos Bolte (PvdA), Betty Trinthamer (VVD), 
Rene van Hemert (VVD), Wim Mecksenaar 
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 en wenst een ieder een 
gezond en voorspoedig 2008, een schrikkeljaar en waar 1 mei op Hemelvaartsdag valt. 

 
 
2. Verslag vergadering 11 december 2007  

a. Punt 7.a.5 Rien v.d. Velde heeft zich bij de voorzitter gemeld dat hij namens de SBOR wil 
deelnemen aan de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen. De voorzitter zal er voor zorgen dat 
zijn E-mail en telefoonnummer en adres gegevens zullen worden gemeld de werkgroep KVO. 

b. Verder zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 
3. Mededelingen 

a. Er was een bezoeker voor het spreekuur van Klaar Toet. Deze is helaas niet aanwezig. Willem 
Schuller zal de vraag per E-mail doorgeven aan Klaar Toet.  

b. Verder zijn een aantal afmeldingen i.v.m. andere vergaderingen, ook komen er later nog wat 
bewoners.  

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_001354 Gem RWK RAAD Handelingen vd Gemeenteraad v Rijswijk Vergadering van 25 
september 2007 

b. I_001355 Gem RWK RAAD Handelingen vd Gemeenteraad v Rijswijk Vergadering van 30 oktober 
2007 

c. I_001356 Gem RWK RAAD Handelingen vd Gemeenteraad v Rijswijk Vergadering van 6 
november 2007 

d. I_001358 Gem RWK WSO Agenda voor een extra commissie WSO over het 
RegionaalStructuurPlan, vergadering op 7 januari 2008 

e. U_001359 Gem RWK BOC Uitnodiging "Rijswijk presenteert zich" op woensdag 21 november 
2007 van 19.30 tot 21.00 uur. Kennismakingavond voor nieuwe bewoners.  

1. Opmerkelijk dat deze en de hieronder vermelde uitnodiging pas vandaag in de postbus lag. 
f. I_001360 Gem RWK BOC  Raadvoorstel Hondenbeleid uitnodiging voor bijwonen WSO 

vergadering van 16 oktober 2007  
g. I_001361 Gem RWK OWSZ Agenda en diverse stukken voor commissie OWSZ vergadering op 14 

januari 2008  
h. I_001362 Gem RWK WSO Agenda en diverse stukken voor commissie WSO vergadering op 15 

januari 2008 
i. I_001363 Gem RWK ABVM Agenda en diverse stukken voor commissie ABVM vergadering 15 

januari 2008  
 
 
5. Verzonden brieven 

a. Er zijn geen brieven verzonden. 
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6. Een greep in willekeurige volgorde van bijzonderheden uit de raadsstukken 
a. De brief van Erwin Wupkes en het concept antwoord van de verantwoordelijk wethouder over het 

schoolplein aan de Esdoornstraat zijn door Groen Links geagendeerd bij de WSO 
commissievergadering van 15 januari 2008. 

b. Een brief van Raad van State m.b.t. de beroepsschriften inzake bestemmingsplan Ter Nieburch (oude 
stadhuis locatie). 

c. Volgens een afsprakenlijst zou er in het tweede kwartaal 2006 een notitie verbetering fietspadennet 
beschikbaar zijn.  

d. Er komt ren nieuw voorstel  in 2008 over wat er gaat gebeuren met de inrichting van de 
Steenpleatsstraat en brug. 

e. De behandeling van het conceptantwoord aan de omwonenden t.a.v. de ingediende bezwaren tegen  
het bouwplan hoek Emma- Willemstraat in de WSO vergadering van 15 januari 2008. 

f. Een nota voorzieningen over wat de gemeente in 2008 gaat doen en wat het gaat kosten  
g. De behandeling van het Regionaal Structuur Plan Haaglanden op 7 januari jl.. 

 
  
 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, Wonen en Werken  
1. De voorzitter geeft aan dat het belangrijk is dat er weer een vertegenwoordiger van de SBOR 

deelneemt aan het KVO. Eén van de eisen is dat de bewoners van het gebied vertegenwoordigd 
zijn in dit overleg.  De heer V.d. Velde zal namens de SBOR gaan deelnemen. 

 
b. ERL-locatie en Frederik Hendrikstraat 

1. Het buurtschap en de vergadering, heeft voordat Rijswijk Wonen een hernieuwde bouwaanvraag 
voor het bouwplan hoek Frederik Hendrik- en Stadhoudersstraat indient, de gelegenheid 
gekregen om tijdens de vergadering de bouwtekeningen te bekijken en te bespreken. 

2. Vanuit de vergadering worden diverse vragen gesteld. De voorzitter meld dat er toch nog enkele 
technische bouw- en uitvoeringsproblemen zijn die kunnen nu nog met Rijswijk worden 
besproken.  

3. Bij de start is er over 6 wooneenheden gesproken, maar zoals het ook bij andere bouwplannen 
gaat, is het nu de bedoeling dat er 9 wooneenheden worden gerealiseerd. Het complex zal 
worden beheer door de Philidelfia organisatie en wordt voor 10 jaar gehuurd van Rijswijk 
Wonen.  

4. Als alle wettelijk procedures zijn afgehandeld en er zijn geen bezwaren, zal er pas begonnen 
worden met de sloop en bouw van het complex. 

5. De plannen worden nog nader bekeken. 
6. Er wordt gevraagd of de SBOR ook het bouwplan van de ERL-locatie ter inzage krijgt voordat 

de bouwaanvraag wordt ingediend? De voorzitter meldt dat hij van wethouder W. van Putten 
nog een uitnodiging voor een gesprek mag verwachten. Of hiermee de gestelde vraag wordt 
beantwoord is niet duidelijk.  

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

1. Op 17 december 2008 heeft er gesprek plaatsgevonden met Wethouder. Jense en het comité over 
de stand van zaken, aldus rapporteert de heer Van Rossum. Er waren meerdere ambtenaren en 
een externe notulist bij dit gesprek aanwezig. De bijeenkomst zou 2 uur duren, maar dit werd 
uiteindelijk 3,5 uur. 

2. Er werd feitelijke pas voor de eerste maal begonnen met het toelichten van ieders standpunten, 
waarbij er over een aantal verschil van mening bleef bestaan. Als voorbeeld wordt aangegeven: 
Is er nu wel of geen actieplan voor de Haagweg! 

3. De gemeente heeft uitvoerig aan het comité gemeld wat zij aan korte termijn maatregelen heeft 
uitgevoerd of nog gaat uitvoeren. Er wordt o.a. een tweede mobile snelheidsmeter geplaatst.  

4. Er is een tweede gesprek gepland voor eind januari 2008. 
5. Het comité heeft onlangs contact gezocht met ministerie van VROM, met name milieu-inspectie, 

om na te gaan wat nu de toekomstige Europese wetten en verstellingmogelijkheden voor 
luchtvervulling zijn/worden. De gemeenten moet voor de knelpunten in 2008 een actieplan 
beschikbaar hebben. Alleen op basis van een dergelijk actie plan zijn er gelden beschikbaar voor 

http://www.haagweg-rijswijk.nl
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de aanpak van de knelpunten in hun gemeente, Rijswijk heeft hier dus alle belang bij om dit 
tijdig op orde te hebben. 

6. Het verslag moet nog naar het comité worden toegestuurd. 
7. De voorzitter meldt dat de wettelijke verplichting per 1 maart 2008 van toe passing is. 
8. Er wordt gevraagd of er nog is gesproken over het openbaar vervoer en de bruggen? Hans van 

Rossum antwoordt dat er in de 3,5 uur uitvoerig over verschillende zaken is gesproken. In het 
tweede gesprek zal het comité dit punt en de geconstateerde en onverklaarbare pijnpunten bij de 
verkeersregelingen over het gehele Haagweg traject en de beïnvloeding van bruggen open/dicht 
onder de aandacht brengen. Het comité vraagt zich af over geen nachtbediening van bruggen 
mogelijk is? Dit zou overdag tot een aanzienlijke vermindering van open/dicht momenten zijn.  

9. Wethouder Jense stelde de Haagweg op zich het verkeersaanbod wel kan verwerken maar dat het 
aanbod van de Geestbrugweg en Lindelaan wel een knelpunt is. Overleg hierover is wel 
gewenst.  

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

1. Willem Schuller heeft met Erwin Wupkes gesproken over “hoe nu verder”. Erwin heeft veel 
vertrouwen in de raadsfracties die zijn initiatief dan ook ondersteunen. Zoals eerder gemeld is 
het positief dat de brief wordt besproken in WSO. Erwin verwacht dan ook dat hij snel antwoord 
krijgt van de wethouder. We wachten tot de volgende vergadering en hopen dat Erwin verslag 
doet van de ontwikkelingen. Willem Schuller zal de WSO commissie vergadering van 15 januari 
a.s. bijwonen. 

 
e. Stand van zaken nieuw bestemmingsplan Bomenbuurt en Rembrandtkwartier 

1. Op 30 januari 2007 heeft er een Klankbordgroepbijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan 
“Bomenbuurt, Rembrandt- en Havenkwartier” plaatsgevonden. Aangezien dit al geruime 
geleden is, hebben we dit punt op de agenda geplaatst. Het verslag van deze bijeenkomst en 
bijbehorende tekeningen zouden worden toegestuurd. We hebben echter daarna niets meer 
vernomen en terug kunnen vinden op de website van de gemeente. De stand van zaken m.b.t. dit 
bestemmingsplan is op dit moment onbekend. Gezien de geplande ontwikkelingen in dit gebied 
is het noodzakelijk dat er een nieuw bestemmingsplan aanwezig is. Rijswijk Wonen heeft een 
oproep gedaan onder de bewoners om een bewonerscommissie te vormen m.b.t. de 
ontwikkelingen in het Havenkwartier. 1 juli 2008 moeten alle bestemmingsplannen in alle 
gemeenten van Nederland digitaal en openbaar beschikbaar zijn. 

 
 
8. Overige lopende zaken 

a. 23 bewoners die in de directe omgeving van het bouwplan hoek Emma- Willemstraat wonen hebben 
bezwaar gemaakt tegen het bouwplan. In het geval van mogelijke planschade moet er in het 
voortraject een bezwaar tegen het bouwplan zijn ingediend. Het is wettelijk niet meer mogelijk om 
achteraf een planschade procedure te starten.  

b. Met betrekking tot een bericht in Groot Rijswijk dat het mogelijk is om een horecavergunning 
middels verkoop of verhuur van pand over te dragen, meldt de voorzitter dat dit niet is toegestaan. 
De nieuwe huurder/eigenaar moet deze vergunning opnieuw aanvragen. 

 
9. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen.  
 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.10 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit om te toasten 
op 2008.  

b. De volgende vergadering is op 11 februari 2008. 
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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 maart 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 12 februari 2008  

• 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, Rembrandt- en 

Havenkwartier  
 
8. Overige lopende zaken en activiteiten 
 8.a. Koninginnedag 2008 
 
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 

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 12 FEBRUARI 2008 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter) Andries Bartels, Yvon Schuller 
(penningmeester), Ad van Buuren (best. lid), Maria Eggers (best. lid), Conny van Schagen 
(Bewonerscommissie BHB en best. lid), Chantal van Weezel (opbouwwerker SWR) Rianne Nennie 
(kinderwerkster SWR), Gertjan van den Burg (wijkcoördinator politie Haagland), Klaar Toet (wijkagent).  
Afwezig gemeld: leden Comité Haagweg, W. van Peursen, Ruth Haster (Leeuwendaal), Emmy Langezaal 
(Leeuwendaal), Betty Trinthamer (VVD), Rene van Hemert (VVD), Nico Köhler (GBR) 
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.  
b. De voorzitter verwelkomt een nieuw gezicht van de Politie Haagland die bij onze vergadering is 

aangeschoven een geeft hem de gelegenheid om zich voor te stellen. Gertjan van den Berg werkt al 
een jaar in Rijswijk en is sinds 1 januari 2008 chef wijkzorg van de Politie Haaglanden en geeft 
leiding aan de acht wijkagenten in Rijswijk. Gertjan onderstreept het belang van de wijkagenten in 
de wijken. Zij hebben meestal meer contact met de mensen in de wijk dan de bureaumedewerkers 
van de politie.  

 
 
2. Verslag vergadering 8 januari 2008  

a. Het verslag wordt goedgekeurd 
 
 
3. Mededelingen 

a. Er zal niemand van het Comité Haagweg aanwezig zijn  
 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_001364 Gem RWK WSO Niet vastgesteld openbaar verslag commissie WSO vergadering op 7 
januari 2008 

b. I_001365 Gem RWK RAAD Openbare Raadsbrede commissievergadering inzake Rijswijk-Zuid + 
stukken 

c. I_001366 Gem RWK Jaarplan 2008 Veiligheid Gemeente Rijswijk 
d. 0_001367 Gem RWK BOC Aanvraag verzoek voor subsidie Koninginnedag 2008 € 1.650,- max 

voor 15 maart indienen. 
e. I_001369 Gem RWK OWSZ Niet vastgesteld openbaar verslag commissie OWSZ vergadering op 

14 januari 2008 
f. I_001370 Gem RWK RAAD Agenda raadsvergadering 29 januari 2008 en achterliggende stukken 
g. I_001373 Gem RWK ABVM Niet vastgesteld openbaar verslag commissie ABVM vergadering op 

15 januari 2008 
h. I_001374 Gem RWK WSO Niet vastgesteld openbaar verslag commissie WSO vergadering op 15 

januari 2008 
i. I_001375 Gem RWK ABVM/WSO Niet vastgesteld openbaar verslag commissie ABVM/WSO 

vergadering op 23 januari 2008 
j. I_001376 Gem RWK OWSZ Agenda en diverse stukken voor commissie OWSZ vergadering op 18 

februari 2008  
k. I_001377 10-feb-08 Agenda en diverse stukken voor commissie WSO vergadering op 19 februari 

2008 
l. I_001378 Gem RWK ABVM Agenda en diverse stukken voor commissie ABVM vergadering 19 

februari 2008 
m. U_001379 SWR/Gem RWK Els van der Plank Verkenning 6-minutenzones AED in samenwerking 

met de Marten Jasper stichting op 14 februari 2008 om 20.00 in de Huis te Hoornzaal Stadhuis 
n. I_001381 Ger Visser 31 januari 2008 Zienswijze m.b.t. RSP Haaglanden 2020 in samenhang met 

woontoren bij het oude stadhuis 
 
 



Versie 02-03-2008  n001385.doc 2/4

5. Verzonden brieven 
a. U_001371 SBOR Uitnodiging directe omgeving Fredrik Hendrik straat hoek Stadhoudersstraat i.v.m 

bouwplan Philedelfia op 5 februari 2008. 
 
 
6. Een greep in willekeurige volgorde van bijzonderheden uit de raadsstukken 

a. Door omstandigheden heeft Willem Schuller niet echt de tijd gehad om alle stukken door te nemen. 
Verder merkt Willem Schuller op dat er tegenwoordig in Groot Rijswijk Regel Recht een 
hoofdstukje is op genomen met “nieuws uit de raad”. 

b. Opmerkingen uit het “niet vastgesteld openbaar verslag commissie WSO vergadering op 15 januari 
2008”, behandelen we bij punt 7d. 

 
  
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, Wonen en Werken  
1. Rien van der Velde zal namens de SBOR deelnemen aan de werkgroep. De voorzitter 

onderstreept dat het belangrijk is dat de buurtbewoners zijn vertegenwoordigd in deze werkgroep 
en hoopt op een goede samenwerking met de andere organisaties in de werkgroep. 

2. Naar aanleiding van een recentelijk incident in de Herenstraat is, zonder daar nu een hype van te 
maken, toch enige onrust ontstaan in de omgeving. Gertjan van den Burg geeft aan dat dit 
incident nog wordt onderzocht door de technisch recherche en hij verder niets kan mededelen 
over de voorgang van het onderzoek.  

 
b. ERL-locatie en Frederik Hendrikstraat 

1. Op 5 februari j.l. heeft de SBOR in samenwerking met Rijswijk Wonen een informatieavond 
georganiseerd voor de direct omwonende van het “Philadelphia” bouwplan. Er waren +/- 20 
direct omwonenden aanwezig. 

2. Het initiatief van Rijswijk Wonen en de SBOR werd door de aanwezigen zeer op prijs gesteld. 
De vergadering hoopt dat een dergelijke overleginitiatief als dit ook door andere 
projectontwikkelaars, die actief zijn in Rijswijk, wordt overgenomen.  

3. Tijdens de bijeenkomst kwamen technische knelpunten en zelfs onmogelijkheden naar voren die 
nader overleg tussen Rijswijk Wonen en de “directe” buren van bouwplan noodzakelijk maken 
voordat er een bouwaanvraag kan worden ingediend. 

4. Er zijn twee afspraken gemaakt; 
1. Rijswijk zal overleg plegen met de “directe” buren over de technische 

knelpunten. 
2. Als de knelpunten zijn opgelost en zijn verwerkt in een mogelijk aangepast 

bouwplan zal de SBOR in samenwerking met Rijswijk Wonen voor de 
direct omwonenden een tweede informatieavond organiseren. 

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

1. Er zijn geen mededelingen ontvangen van het comité. 
2. Andries Bartels heeft een publicatie gelezen van een promovendus die een computerprogramma 

heeft ontwikkeld wat een betere en vloeiende verkeersafhandeling sterk bevordert bij meerdere 
achter elkaar geplaatste verkeersinstallaties. Wellicht is dit een waardevolle en aanvullende 
oplossing om de luchtkwaliteit aan de Haagweg te verbeteren.  

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

1. Willem Schuller heeft op 15 januari de commissie vergadering WSO bezocht. De behandeling 
van het antwoord van het college op de brief van Erwin Wupkes aan raad, stond op de agenda. 
Omdat Erwin Wupkes niet aanwezig was heeft Willem Schuller namens de SBOR voorafgaand 
aan de vergadering gebruik gemaakt van het spreekrecht. (zie I_001374). 

2. Chantal van Weezel, stelt haar collega Rianne Nennie voor. Beiden willen zich ook inspannen 
om het schoolplein te verbeteren. Echter na het lezen van het verslag word je daar niet echt door 
gemotiveerd en zal het uiterst moeilijk worden.  

3. Willem Schuller had Erwin nog voor vanavond uitgenodigd om zijn vervolg stappen/plannen toe 
te lichten. Helaas is hij er niet en is het dus niet duidelijk wat zijn stappen of plannen zijn. 
Chantal en Rianne zullen nog proberen om in contact te komen met Erwin Wupkes. 

http://www.haagweg-rijswijk.nl
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4. Het bestuur van de SBOR heeft besloten om op dit moment even af te wachten wat er gaat 
gebeuren.  

5. Vanuit de vergadering wordt een suggestie gedaan om in samenwerking met de kinderwerkster 
van de SWR een wedstrijd te organiseren rond de herinrichting van het schoolplein. De 
voorzitter vult aan dat het misschien dan een aardig idee is om onze buurtschapmeester Mw. I. 
v.d. Wel op Koninginnedag uit te nodigen om het mooiste onderwerp aan te wijzen. Rianne 
vindt het een leuk idee en zal trachten om dit te organiseren. 

 
e. Stand van zaken nieuw bestemmingsplan Bomenbuurt, Rembrandt- en Havenkwartier 

1. Willem Schuller heeft op 15 januari j.l de gesprekleider gesproken die op 30 januari 2007 de 
klankbordgroep voorzat. Op de vraag wat nu de status van het ontwerp bestemmingsplan 
Bomenbuurt en Rembrandtkwartier is, werd geantwoord dat het bestemmingsplan niet verder is 
uitgewerkt. Op 30 januari 2007 was wel gemeld dat dit in het vierde kwartaal van 2007 in de 
raad behandeld zou worden. Op de vraag van de voorzitter geeft Chantal aan dat dit onderwerp 
niet echt “leeft” in het Rembrandtkwartier. 

2. Conny van Schagen meldt dat er door Rijswijk Wonen een bijeenkomst was georganiseerd maar 
door omstandigheden naar een eerdere datum werd verschoven. Conny had zich op gegeven 
voor een commissie die de huurderbelangen in de Havenkwartier behartigt. Zij heeft echter geen 
enkele uitnodiging ontvangen. De voorzitter geeft aan dat er twee commissies zijn en Conny 
heeft zich als enige opgeven voor het Havenkwartier. Het blijft onduidelijk wat en hoe de 
commissies nu eigenlijk in elkaar steken.  

3. Er wordt voorgesteld om per brief aan het college te vragen hoe het staat met de voortgang en de 
voorbereiding van het bestemmingsplan. Daar is, na het destijds gevoerde overleg, al geruime 
tijd niets meer van vernomen. 

4. Willem Schuller meldt dat er tijdens het collegebezoek van 20 november j.l. aan dit gebied, een 
aantal ongeruste huurder/bewoners over de gang van zaken m.b.t. de bouwplannen van Rijswijk 
Wonen waren. 

5. De voorzitter geeft aan dat er nog ruim de gelegenheid is om te over leggen met Rijswijk 
Wonen. Conny meldt dat ze dan toch graag vanaf het begin hierin betrokken wil worden. 

 
 
8. Overige lopende zaken  

a. Koninginnedag 
1. Er zal voor Koninginnedag een vergunning worden aangevraagd. Het is de bedoeling aan het 

begin van de Esdoornstraat aan de kant van de Kerklaan een vrachtwagen te plaatsen die als 
podium wordt gebruikt voor de optredens van een zanggroep en een band. Verder is er een 
kinderkermis voor kinderen tussen 0 en 10 jaar. Het programma start rond 10.30/11.00 en 
eindigt rond 17.00/17.30 om ongeveer 14.00 wordt er een optreden door een clown verzorgt.  

2. Vanaf de eerste week in april zal in de buurt worden opgeroepen om een deel van de 
Esdoornstraat autovrij te maken. 

3. Er zijn nog wel enkele vrijwilligers nodig voor de 30e april 
4. Er wordt gevraagd of er iets te doen is aan het op de straat schrijven in het gebied van de 

Herenstraat en rond de kerk, van “deze plaats is bezet” de avond voor de 30e ? Er ontstaan 
hierdoor toch wel ongewenste situaties. Men vindt het toch vervelend. Wellicht helpt het om in 
Rijswijk Regel Recht te melden dat dit niet is toegestaan om op deze manier “te reserveren”.  

 
b. Landgoederenzone 

1. Ger Visser heeft een ingezonden mededeling gedaan om de buurt in te lichten over de 
toekomstige ontwikkelingen m.b.t. tot Regionaal Structuur Plan Haaglanden, dat mogelijk 
nadien wordt verwerkt in de Provinciale Structuurvisie. Deze plannen zijn beleidsbepalend voor 
de gemeentelijke bestemmingsplannen. De landgoederenzone is daar ook onderdeel van. Er zijn 
nu bewoners die zich aan het verenigen zijn in een stichting. De groep heeft bezwaar 
aangetekend tegen de bouw van de woontorens achter het oude stadhuis. In deze ingezonden 
brief zijn bezwaren gedetailleerd beschreven. De nieuwe Stichting zal de bewoners en 
buurtorganisaties op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 
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c. Blekerslaan 
1. Er is door de betrokken ambtenaren aangeven dat de voorschriften strikt zullen worden 

gehandhaafd. Gezien de bouwactiviteiten rond de bedoelde panden die inmiddels gaande is, 
moet er nog worden bekeken of er sprake is van een strikte handhaving. 

d. Nieuwe plannen 
1. De gemeente Den Haag heeft een idee om een nieuw tramtracé voor lijn 1 op de Broekslootkade 

aan te leggen om o.a. de Binckhorst van openbaar vervoer te voorzien. Hoe een eventueel plan er 
precies uit zal gaan zien is op dit moment niet duidelijk. Maar is belangrijk genoeg om het op de 
vergadering te melden en de ontwikkelingen aandachtig te volgen, te meer omdat hier nogal wat 
gevolgen voor de Broekslootkade aan verbonden kunnen zijn.. Een gevolg op korte termijn zou 
kunnen zijn, dat Rijswijkse maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit op de Haagweg 
door de gemeente met deze ontwikkelingen in verband worden gebracht. Dit kan leiden tot 
vertraging, terwijl nog niet vast staat, dat het Haagse idee ooit verder komt dan de tekentafel. 

 
 
9. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen.  
 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.15 uur sluit de voorzitter de vergadering.  
b. De volgende vergadering is op 11 maart 2008. 
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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 april 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 maart 2008  

• 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, Rembrandt- en 

Havenkwartier  
 
8. Overige lopende zaken en activiteiten 
 8.a. Koninginnedag 2008 
 
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 

maito: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 MAART 2008 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Andries Bartels, Yvon Schuller 
(penningmeester), Maria Eggers (best. lid), Conny van Schagen (best. lid), Ruth Haster (Leeuwendaal), 
Emmy Langezaal (Leeuwendaal), Cees van Overbeek (Comité Haagweg).  
Afwezig gemeld: Ad van Buuren (best. lid), Chantal van Weezel (opbouwwerker SWR), Rianne Nennie 
(kinderwerkster SWR), Klaar Toet (wijkagent), W. van Peursen, Nico Köhler (GBR) 
Notulen opgemaakt en verzorging van e-mail: Willem Schuller 
 
 
1. Opening 

a. Klaar Toet onze wijkagent, heeft aan gegeven dat hij vanwege het geringe gebruik geen spreekuur 
meer houdt vooraf gaand aan onze maandelijkse vergadering. Als Klaar onze vergadering bijwoont 
zal hij wel ruim voor de vergadering aanwezig zijn.   

b. De voorzitter meldt dat ons bestuurslid Ad van Buuren i.v.m. ziekte geruime tijd niet aanwezig zal 
zijn. We wensen hem beterschap. 

 
 
2. Verslag vergadering 12 februari 2008  

a. Naar aanleiding van punt 7.c.2.  vraagt Cees van Overbeek of Andries Bartels weet wie dit 
onderzoek heeft uitgevoerd. Andries antwoordt dat hij dat hij dat zal opzoeken en melden.. Noot 
notulist inmiddels kunt deze informatie vinden op de volgende link 
http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=8bbb6907-83cf-47a7-bd98-5fac53c8af5e&lang=nl 

b. Naar aanleiding van punt 8d wordt gemeld dat tram 1 niet langs de Broekslootkade zal gaan rijden 
richting de Binckhorst. Een goedkoper oplossing is wellicht lijn 10 via de Binckhorst naar het 
centraal station te laten rijden. Het Haagweg comite meldt dat dit bij een overleg met de wethouder 
slechts is genoemd. 

c. Punt 8.e.; De voorzitter meldt dat de er drie bestemmingsplannen los van elkaar worden ontwikkeld 
en conflicterend met elkaar zijn. Dit is één van de oorzaken van de vertraging 

d. Het verslag wordt verder goedgekeurd 
 
 
3. Mededelingen 

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

a. I_001382 Gem RWK DGZ 13 februari 2008 F.C. Troost 08.007542 Evaluatie herinrichting 
kerngebied Oud Rijswijk, wordt behandeld op 19 februari 2008 in de commissie WSO en wordt op 4 
maart 2008 aan de raad voorgelegd voor definitieve besluitvorming. 
1. Na meer dan een jaar wachten op deze evaluatie komt er een 13 februari 2008 gedateerde brief 

op 14 februari in de bus. De tijd is te kort om hier op een normale manier op te reageren en met 
de betrokkenen te overleggen. Eén van de conclusies van de raadbrede vergadering wijk 
gerichtwerken (19 september 2007) was dat de communicatie verbeterd moest worden. De 
vergadering vindt dat dit een voorbeeld is van een slechte vorm van communicatie. Deze slechte 
communicatie met de gemeente is een te vaak voorkomend fenomeen. Verder wordt veelal 
slecht procedureel en niet inhoudelijk gereageerd. 

2. Naar aanleiding van de discussie rond deze evaluatie meldt Jeffery Smeele dat de ondernemers 
overwegen om op zaterdag betaald parkeren op de Tuinstraatparkeerplaats te realiseren. 
Meerdere  medewerkers van de zaterdagmarkt parkeren daar. Het buurtschap adviseert dringend 
om hier  niet op door te gaan . Afspraken met de marktmedewerkers lijkt veel zinvoller dan 
betaald parkeren. Dit heeft een afstotende werking op de kopende bezoekers, veel rondrijdend 
verkeer in de buurt op zoek naar een gratis pleken is in zijn algemeen erg slecht voor het imago 
en omzet van de ondernemers in Oud Rijswijk. Er is een aantal jaren terug door het Buurtschap 
veel energie gestoken, om het betaald parkeren weer ongedaan te maken, omdat dit niet in het 
belang was en is van bewoners én ondernemers. De heer Smeele wordt verzocht dit mee terug te 
nemen naar de initiatiefnemers. Hij zegt dat toe. 

http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=8bbb6907-83cf-47a7-bd98-5fac53c8af5e&lang=nl
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3. In een niet vastgesteld verslag wordt gemeld “dat er veel gehoor is gegeven aan de wensen van 
de bewoners. Voor de kinderen is de speelplaats aan de Esdoornstraat weer open voor gebruik. 
De Esdoornstraat is heringericht in overleg met de bewoners”. Het is voor de vergadering 
volstrekt onduidelijk wat hiermee bedoeld wordt?  

b. U_001383 SWR  Uitnodiging Interactief symposium “buurtbemiddeling” op 17 april 2008 14.00-
17.00 in wijkcentrum Stervoorde 

c. I_001384 Rijswijk Wonen Nieuwsbrief Onderwatershof en Cardia 
d. I_001387 Gem RWK RAAD Handelingen vd Gemeenteraad v Rijswijk Vergadering van 11 

december 2007 
e. I_001388 Gem RWK OWSZ/ABVM Agenda en diverse stukken voor commissiewerkbespreking 

OWSZ en ABVM vergadering op 16 maart 2008  
f. I_001389 Gem RWK RAAD Agenda raadsvergadering 4 maart 2008 en achterliggende stukken 
g. I_001390 Gem RWK OWSZ Niet vastgesteld openbaar verslag commissie ABVM vergadering op 

18 februari 2008 
h. I_001391 Gem RWK ABVM Niet vastgesteld openbaar verslag commissie WSO vergadering op 19 

februari 2008 
i. I_001392 Gem RWK WSO Niet vastgesteld openbaar verslag commissie ABVM/WSO vergadering 

op 19 februari 2008 
j. O_001393 Brandweer Haaglanden Delft-Rijswijk  Adres wijziging zie ook www.brandweerdelft-

rijswijk.nl 
k. U_001395 Hoogheemraadschap van Delfland  Uitnodiging informatiemarkt 

waterschapsverkiezingen 2008 op woensdag 2 april 2008 om 19.30 uur in het Gemeenlandshuis, 
Phoenixstraat 32, Delft zie www.hhdelfland.nl 

 
 
5. Verzonden brieven 

a. Er zijn verzonden brieven. 
 
 
6. Een greep in willekeurige volgorde van bijzonderheden uit de raadsstukken 

a. Er komt in het kader van de revitalisering van Oud Rijswijk €328.000 beschikbaar voor het 
herinrichten van de korte Julianastraat tussen de Rembrandtkade en de Kerklaan. De rijrichting 
wordt ook omgekeerd. Volgens de stukken heeft er overleg plaatsgevonden met de betrokken 
bewoners. Voor het andere deel van Julianastraat is er geen geld beschikbaar. Verder wordt er een 30 
KM zone ingesteld voor de Kerklaan ingaande bij de Lindelaan.  
1. De vergadering is van mening dat dit ten koste gaat van een aantal fiets parkeerplaatsen bij 

Albert Heijn. 
2. In het kader van KVO heeft er geen overleg plaatsgevonden omdat deze herinrichting in 

veiligheidsgebied van de KVO valt. Jeffery Smeele (lid KVO) blijkt niet op de hoogte te zijn dat 
het gebied voor de hercertificering voor de eerste ster groter is dan alleen het winkelgebied. De 
voorzitter geeft nogmaals aan dat het gebied rond AH wel degelijk hierbinnen valt. De voorzitter 
adviseert Jeffery alle stukken vanaf het begin op te vragen. Ook de SBOR is niet om een mening 
gevraagd. 

3. De vergadering vraagt zich oprecht af of het zin heeft om de rijrichting om te keren en hier 
€114.000 aan uit geven terwijl AH nog steeds bevoorraad wordt. Voor dat probleem is het lood 
om oud ijzer. Maar mogelijk heeft het omdraaien wel negatieve gevolgen voor de 
verkeercirculatie in Oud Rijswijk. Het probleem blijft. Mogelijk leidt dit tot weer meer 
sluipverkeer op de Kerklaan richting Steenlaan. Wellicht kan er in overleg met AH een meer 
praktische oplossing worden gevonden in b.v. het bevoorraden met kleinere vrachtwagens. 

b. Ten aanzien van de ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan voor de landgoederenzonde wordt 
als uitgangspunt het bestaande bestemmingsplan van 17 december 2002 gebruikt. In de maand 
november wordt dit besproken. Niet duidelijk is welk jaar hier bedoeld wordt. 

c. Er komt een nieuw bestemmingsplan voor Don Bosco. De gemeente wil dit niet kopen en mogelijk 
dat de JOP daar geplaatst wordt. 

d. Onvrede over de veiligheid in de Herenstraat  
e. Een opmerking in de trant van “Vergunning parkeren is niet uit beeld maar kan wellicht in de 

toekomst worden ingevoerd”  
  

http://www.brandweerdelft-rijswijk.nl
http://www.hhdelfland.nl
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7. Voortgang verschillende dossiers. 
a. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, Wonen en Werken  

1. Jeffery Smeele geeft een kort verslag van de vergadering van vrijdag 8 februari j.l. Hier zijn o.a. 
de pollers te sprake gekomen. Er zijn offertes aangevraagd en hieruit komt naar voren dat kosten 
2x zo hoog zijn als gepland. Toch hoopt de KVO dat de pollers in het tweede of derde kwartaal 
van 2008 worden geplaatst. De vergadering geeft aan het dossier van de pollers niet meer te 
kunnen volgen. Na vele jaren praten en studeren, is er wellicht meer geld uitgegeven dan de 
pollers kosten. Het is een raadsel waarom de realisatie in andere gemeenten kan en in Rijswijk 
niet. 

2. Ook is er gesproken over de uitkomsten van evaluatie herinrichting Herenstraat. Er blijft wel een 
gevoel hangen dat men dit soort zaken onnodig binnen de gemeenten “naar elkaar door schuift” 
waardoor men moedeloos wordt van trage gang van zaken en zelfs gaat twijfelen of er überhaupt 
nog wat gebeurd of wordt aangepast. 

3. Twee jaar geleden is al gesproken of de ongelukkige plaatsing van de vuilbakken bij het fietspad 
aan het Ruysdaelplein. Ook nu weer is er in de vergadering van vrijdag j.l. over gesproken 
zonder dat dit tot acceptabele oplossing leidt, die dan uit aard ook nog moet worden uitgevoerd. 

4. Herenstraat 51 is nog steeds in onderzoek.  
5. Willem Schuller merkt op dat er met enige regelmaat in de raad nog steeds wordt gesproken over 

camera toezicht. Zijn advies is: start een onafhankelijk onderzoek om duidelijkheid te krijgen of 
dit nu wel of geen oplossing voor de winkelgebied. Indien de raad dit wenst kan hij meer 
informatie verstrekken over dit onderwerp. Hierna kan men dit onderwerp afsluiten dan wel 
verder ontwikkelen. De wens van het buurtschap blijft,  dat het college en raad op korte termijn 
duidelijk geven over “de pollers” rond het winkelgebied. Er zijn veel kleinere gemeenten waar 
dit soort zaken veel daadkrachtiger wordt aangepakt en opgelost. 

 
b. ERL-locatie en Frederik Hendrikstraat 

1. Er moet nog verder worden overlegd met de direct omwonenden om technische problemen van 
de bouwaanvraag Fredrik Hendrikstaat - Stadhoudersstraat op te lossen. 

2. Op het internet worden de drie appartementen van het plan “Bosman” (boven het Kruidvat) voor 
€499.000,-/stuk aangeboden. De bouwvergunning is inmiddels een bestemmingsplan wijziging 
verstrekt. De SBOR is niet tegen dit bouwplan maar heeft zijn bedenkingen over de gevolgde 
procedures.  

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

1. Er heeft op 20 februari een tweede gesprek met Weth. Jensen plaatsgevonden. Het comité is 
positief over het plan van aanpak wat door de gemeente is gepresenteerd, omdat er tenminste iets 
gebeurt. Maar het comité heeft wel aangegeven dat als al deze plannen daadwerkelijk op korte 
termijn worden uit gevoerd, de luchtkwaliteit aan en rond Haagweg nog steeds niet binnen de 
wettelijk gestelde normen zullen vallen. 

2. Het comité heeft in de raadsvergadering aangegeven dat het de verantwoordelijk van de 
gemeente is en blijft om voor 2010 aan alle wettelijk vastgestelde normen te voldoen. 

3. Begin april 2008 is er weer een overleg gepland. 
4. Het comité heeft bij de wethouder de wens geuit om een proef te starten waarbij 2x1 rijbanen op 

de Haagweg beschikbaar i.p.v. de 2x2 rijbanen. De wethouder heeft niet direct afwijzend 
gereageerd en zal dit alleen uitvoeren met instemming van de raad.   

5. Verder heeft het comité de communicatie naar en met bewoners geïntensiveerd. 
6. Er wordt gevraagd of het comité nog actie gaat voeren?  Er wordt zeker gedacht aan acties. Deze 

zullen dan een ludiek karakter hebben en gepaard gang met veel publiciteit. 
7. Het comité mist verder een daadkrachtig optreden van het college van Rijswijk om de belangen, 

rechten, en plichten ten aanzien van zijn ingezeten bewoners te verdedigen en te beschermen  
tegenover de grotere gemeenten rond Rijswijk. 
 

d. Fietsenstallingen en het opknappen en het verruimen van het schoolplein aan de Esdoornstraat 
1. Chantal van Wezel zal een brief schrijven naar Erwin Wupkes om hun voor een gesprek uit te 

nodigen. We wachten af wat zijn reactie hierop is.  
 
 
 

http://www.haagweg-rijswijk.nl
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e. Stand van zaken nieuw bestemmingsplan Bomenbuurt, Rembrandt- en Havenkwartier 
1. Er zal nog een brief worden geschreven. Als de nieuwe wet ruimetelijke ordening op 1 juli 2008 

( http://www.vrom.nl/pagina.html?id=7009 ) van kracht wordt, veranderen er een aantal 
procedures om bezwaren in te dienen. De voorzitter hoopt dat de betrokken buurten hier kennis 
van nemen en zich op hoogte stellen van deze veranderingen.  

 
 
8. Overige lopende zaken  

a. Koninginnedag 
1. Er is een flyer gemaakt die aangeeft wat er te doen is die dag. Er komt aan begin van 

Esdoornstraat hoek Kerklaan een vrachtwagen te staan die als podium voor de optredens van de 
muziek dienst doet. Verder is er een kinderkermis en ander activiteiten. Tot nu verloopt alles 
volgens plan. 

2. De burgemeester (en buurtschapmeester) Mw. I. v.d. Wel zal die dag om 15.00 om prijs uit te 
reiken voor de mooiste tekening van “de droomspeelplek”. 

3. In de eerste week van april zullen er flyers huis aan huis worden bezorgd. 
 

b. Blekerslaan 
1. De bouwvergunning voor de “blokhut” is naar mondeling van een belanghebbende is vernomen 

in middels verleend ?? Omwonenden kunnen anoniem misstanden bij het ministerie van VROM 
melden en hun vragen een handhavingcontrole uit te voeren. Dit kan mogelijk verstrekkende 
gevolgen hebben voor de gemeenten die oneigenlijk en op onjuiste gronden bouwvergunningen 
verstrekken.  

2. De voorzitter meldt dat de gemeente Rijswijk lid is van de BWT (zie http://www.vereniging-
bwt.nl/vero_com/37bfff6bf2167d40a6f9ff45f339685d.php) en zich committeert aan een correcte 
handhaving op bouwaanvragen. (De Vereniging BWT Nederland is een beroepsvereniging voor 
gemeenten, organisaties en personen die actief zijn in of betrokken zijn bij het bouw- en 
woningtoezicht door gemeenten.) 

 
 

9. Rondvraag 
a. Er wordt gevraagd of de SBOR niet wat actiever moet publiceren om hun problemen en klachten 

sneller gerealiseerd en beantwoordt te krijgen? De voorzitter antwoord dat het vaak niet voldoende 
interessant is voor de schrijvende pers. In de raadsbrede bijeenkomst van 19 september 2007 is met 
de raad afgesproken dat de communicatie verbeterd moet worden. Het instellen van het 
leefbaarheidsconvenant wordt van bovenaf ingesteld en zal, zoals veel voorgaande pogingen daarom 
niet gaan werken. Men dient vanuit een draagvlak vanuit de bewonersorganisaties op te bouwen om 
tot een mogelijk resultaat/convenant te komen. 

 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 22.05 uur sluit de voorzitter de vergadering.  
b. De volgende vergadering is op 8 april 2008. 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=7009
http://www.vereniging-bwt.nl/vero_com/37bfff6bf2167d40a6f9ff45f339685d.php
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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 mei 2008 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 8 april 2008  

• 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 

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 8 APRIL 2008 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), A. van 
Buuren, (best. lid), Maria Eggers (best lid), Conny van Schagen (best. lid), Chantal van Weezel 
(opbouwwerker SWR), Cees Overbeek (Comité Haagweg), Andries Bartels 
Afwezig gemeld: W. van Peursen, Betty Trinthamer (VVD), Ruth Haster en Emmy Langezaal (Wijkv. 
Leeuwendaal). 
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 11 maart 2008  

a. Bart Smeenk wil graag naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering het een en ander 
toelichten. 

b. Er wordt opgemerkt dat er in de punten 7.1 en 7.5 wordt gesproken over de pollers. Is dit niet een 
vergissing. In punt 7.1 was naar aanleiding van de KVO en 7.5 naar aanleiding van een opmerking 
uit de vergadering. De laatste wordt verwijderd. 

c. In ontvangen raadsstukken is een planning opgenomen voor het maken van de nieuwe 
bestemmingsplannen. Het verzenden van de eerder afgesproken brief m.b.t. dit onderwerp is dan ook 
op dit moment niet meer aan de orde. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat deze nieuwe 
bestemplannen als gevolg van veranderde eisen en wetgeving nog wel enige tijd op zich zullen 
kunnen laten wachten. Ook de procedure van bezwaar maken is veranderd. Zie hiervoor ook op 
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=7008 . 

d. Cees Overbeek spreekt zijn waardering uit over de wijze waarop deze verslagen worden opgesteld en 
hoopt dat dit in de toekomst op deze wijze zal worden gecontinueerd. 

 
 
3. Mededelingen 

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

a. U_001400 SWR Uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met nieuwe directeur K. Krouwel en 
Els van der Plank bij de SWR. 

b. I_001403 Gem RWK RAAD Raadsvoorstel revitalisering Oud Rijswijk vastgestel in de 
raadsvergadering van 4 maart.  

c. I_001404 Gem RWK WSO Agenda en diverse stukken voor commissie WSO vergadering op 1 april 
2008. 

d. I_001405 Gem RWK College Toelichting brief van het Ministerie van VROM met luchtkwaliteit.  
e. I_001406 Gem RWK RAAD Agenda raadsvergadering 15 april 2008 en achterliggende stukken. 
f. O_001407 Afschrift van een brief aan eigenaar Willemstraat 32 Rijswijk. 
g. I_001408 Gem RWK WSO Niet vastgesteld openbaar verslag commissie WSO vergadering op 1 

april 2008 worden. 
 
 
5. Verzonden brieven 

a. M_001401 Een antwoord per E-mail op een kennismaking uitnodiging van de nieuwe directeur van 
de SWR. 

b. M_001402 Een uitnodiging per Email aan het bestuur van de nieuwe Stichting Winkeliers Historisch 
Rijswijk om kennis te maken. 

 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=7008 
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6. Een greep van bijzonderheden uit de raadstukken 

a. De afgelopen 2 a 3 maanden valt het op dat er op een andere manier bespreekstukken, notulen, 
notities en beleidsstukken worden aangeboden aan de raadsleden. Ook valt op dat er een enorme 
hoeveelheid aan informatie in een “compactere” vorm wordt verspreid.  
1. Als voorbeeld wordt de WSO commissie vergadering van 1 april j.l. genoemd met 11 insprekers 

en 15 “zware” agendapunten. De commissie is uiteindelijk gekomen tot punt 13. De punten 13, 
14 en 15 worden in de eerst volgende vergadering besproken.. Cees van Overbeek heeft in de 
pauze van de commissievergadering bij de raadsleden er sterk op aangedrongen een brief en het 
antwoord m.b.t. de luchtkwaliteit in Rijswijk van VROM te agenderen. Er moet voor 15 april 
een reactie worden gegeven op deze brief. Op 20 februari j.l heeft het comité hierover met 
wethouder Jense hierover gesproken. Op 1 april heeft is er een reactie geformuleerd aan de 
minister van VROM. De brief en het antwoord zijn nu uiteindelijk geagendeerd onder punt 13. 
Bij het aan de orde stellen van deze antwoordbrief heeft wethouder Jense gemeld dat de brief er 
nu niet is. Dus er kon geen sprake zijn van behandeling. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt 
dat de wet voorschrijft, dat elke gemeente per 1 maart 2008 een plan van aanpak moet hebben. 
Zie ook http://www.vrom.nl/pagina.html?id=12330 en 
http://www.infomil.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/infomil/xdl/page&ItmIdt=29735&SitIdt=111&
VarIdt=82 . 

b. Concept voorstel Landgoederen zone.Naar aanleiding van de keuze en vaststelling van het 
Trekvliettracé trekt de gemeente zich terug uit de projectgroep. 

c. Raadsvoorstel milieuprogramma. 
d. Stand van zaken m.b.t. het Masterplan Oud Rijswijk  
e. Actualisering bestemmingsplannen. Dit wordt in drie fasen uitgevoerd, ruimtelijk inventarisering, 

bestemming en digitalisering.  
f. Bijstelling van de parkeernormen middels een beleidsnota. Er heeft hierover geen overleg met 

organisaties en instellingen plaatsgevonden, aldus het raadsvoorstel. Voor Oud Rijswijk is de 
parkeernorm aanzienlijk naar beneden bijgesteld, van 2.0 naar 1.5 voor nieuwbouwprojecten en voor 
bestaande bebouwing 2.0 naar 1.8. Dit houdt in dat er nu op papier minder parkeerplaatsen nodig 
zijn rond het centrum van Oud Rijswijk. Er is geen bezwaar mogelijk tegen deze nota.   

g. Een onderzoek voor het maken van een fietsburg over de Vliet (Rijn-Schie kanaal).  
h. De burgemeester heeft een verzoek gericht aan de politie Haaglanden om voor 3 maanden als proef 

een camera in het smalle deel van de Herenstraat te plaatsen. Ook is een werkgroep samengesteld 
met daarin ondernemers, de KVO en de Winkeliers Oud Rijswijk. 

 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, Wonen en Werken  
1. Na het bestuderen van de stukken m.b.t. het KVO blijkt dat Albert Heijn en het korte deel van de 

Julianastraat binnen het afgesproken gebied ligt. Een ander opmerkelijk punt is dat Oud Rijswijk 
geen eerste ster meer heeft. Het op 1 oktober 2005 afgeven certificaat heeft een geldigheidsduur 
van twee jaar. De werkgroep KVO zal dus eerst weer alle voorwaarden voor een eerste ster 
moeten toetsen om weer in aanmerking te komen voor een “eerste ster”.  Onduidelijk is nu wat 
de status van de het hernieuwde overleg binnen de werkgroep is  en welke vertegenwoordigers 
hier na aan deelnemen.  

 
b. ERL-locatie – Frederik Hendrikstraat 

1. Over het ERL is geen enkel nieuws. Het wachten is op een nieuwe bouwaanvraag, of op overleg 
hierover. 

2. M.b.t. het bouwplan Frederik Hendrik – Stadhoudersstraat is er morgenavond de 9 april een 
overleg met Rijswijk Wonen en de direct omwonende overleg om de technische bouwproblemen 
op te lossen. Als dit naar ieders tevreden kan worden opgelost zal Rijswijk Wonen een 
hernieuwde bouwaanvraag indienen. Bij de eventuele bouw ontstaan er wel wat problemen in de 
verkeerscirculatie. Met name op zaterdag is de Frederik Hendrikstaart een ontsluitingroute voor 
de Stadhoudersstraat/Laan Hofrust. 

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

1. Cees van Overbeek meldt dat het nog wat moeite heeft kost van de commissieleden, om 5 
minuten in de agenda van de WSO vergadering te reserveren om de luchtkwaliteit aan de 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=12330 
http://www.infomil.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/infomil/xdl/page&ItmIdt=29735&SitIdt=111&VarIdt=82 
http://www.haagweg-rijswijk.nl
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Haagweg te bespreken. Zie ook punt 6.a.1.  De brief van het ministerie van VROM en het 
antwoord hierop bleken niet geagendeerd maar was slechts als ingekomen stuk vermeld. De 
noodzaak voor het opstelen van een plan van aanpak lijkt (nog) niet echt de ambitie van de 
gemeente Rijswijk te zijn. 

2. Het comité is twee nieuwe leden uitgebreid en vergadert altijd voor de commissie en 
raadsvergaderingen. Dus een gemiddelde van 2x in de maand. 

3. Binnenkort zal er weer een verslag voor bewoners en belangstellende worden gepubliceerd.  
 

d. Opknappen en het verruimen van het schoolplein aan de Esdoornstraat 
1. In combinatie met de Koninginnedag activiteiten en in samenwerking met de SWR hebben de 

herinrichting van het schoolplein hier in de Esdoornstraat als “de droomsplek” onder de aandacht 
gebracht middels een enquête op dit website. Het middel van een enquete op de website lijkt op 
dit moment niet echt aan te slaan. Dat neemt niet weg dat we besloten hebben om ook na 
Koninginnedag dit onderwerp te blijven promoten. Wellicht dat de prijsuitreiking aan de 
winnaar van de tekenwedstrijd tijdens Koninginnedag meer aandacht gaat opleveren. 

2. De voorzitter heeft tijdens een beurs gesproken met adviesbureau de speelwijzer. Ze kunnen ons 
vrijblijvend adviseren over diverse speltoestellen.  

3. Chantal van Wezel licht nog toe haar collega Rianne Nennie op de komende woensdagmiddagen 
voor en na Koninginnedag met de kinderen zal praten en ideeën  uit te werken voor “de 
droomspeelplek”.  

 
 
8. Overige lopende zaken 

a. Bart Smeenk, bewoner van de korte Julianastraat tegenover Albert Heijn, heeft in de vorige notulen 
het commentaar van de vergadering gelezen op de voorgestelde verandering en aanpassing van de 
korte Julianastraat.  
1. Hij vindt dit commentaar nogal kort door de bocht. Hij geeft aan dat hij en de andere bewoners 

al 15 jaar bezig zijn om een acceptabele oplossing te vinden voor bevoorrading van Albert Heijn. 
De bedoeling is dat rijrichting wordt omgedraaid en het trottoir bij Albert Heijn wordt verbreed 
zo dat er niet dubbel geparkeerd kan worden. Verder ondervinden deze bewoners veel geluid- en 
stankoverlast van het bevoorraden van Albert Heijn. Dit bevoorraden gebeurt tegenwoordig 
tussen 07.00 en 22.00 bijna alle 7 dagen van de week. Ook wordt er nu veelvuldig grofvuil in de 
huisvuil containers gestort. Contact met de wijkagent levert alleen maar een verwijzing op dat 
men bij de gemeente moeten zijn. Voor zover bekend zijn er nagenoeg geen bekeuringen 
uitgedeeld aan de dubbel parkeerders. Volgens Bart Smeenk blijven alle fiets beugels 
toegankelijk voor de het winkelend publiek.  

2. Het geschetste probleem is al langer bekend bij de SBOR en wordt ook onderkend. Het 
buurtschap geeft nogmaals aan dat het omdraaien van de rij richting mogelijk kan lijden tot 
ongewenste veranderingen van de verkeerscirculatie in de aangrenzende straten.  

3. Ook geeft de vergadering aan dat het aantal bewegingen m.b.t. de bevoorrading niet significant 
zal afnemen. Er wordt alleen een andere route gereden. 

4. De voorzitter meldt dat het wettelijk verplicht is om geluidsarme rolcontainers te gebruiken. De 
gemeente zou hierop moeten toezien. Aangezien Albert Heijn binnen het werkgebied van de 
KVO valt zou het daar ook bekend moeten zijn. 

5. In de vorige vergadering is dit punt besproken, als een eerste reactie op een ontvangen 
raadsvoorstel en niet meer dan dat. Het SBOR heeft geen aanleiding gezien om zich alsnog tot 
de gemeente te wenden.  

b. Chantal van Weezel meldt dat bij de bewonersbijeenkomst van het Rembrandtkwartier is gemeld dat 
er nog al wat overlast van jongeren is rond de schoolpleinen Willem van Rijswijkstraat. De daar 
aanwezige wijkagent herkende deze probleem niet . De omwonenden vertelden dat zij regelmatig de 
politie hebben gebeld. De wijkagent meldde dat hij deze meldingen niet heeft doorgekregen. Er is nu 
met de bewoners, opbouwwerker en jongerenwerker van SWR afgesproken om gedurende een 
maand alle overlast bij de politie te melden en in een logboek vast te leggen. Aan de hand hiervan 
wordt verder gekeken naar een mogelijke aanpak van de overlast. 
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9. Rondvraag 

a. Wat wordt er nog gedaan aan de openbare fietsenstallingen? Willem Schuller meldt dat er bij de 
tekening van “de droomspelplek”  een viertal fietsenboxen zijn ingetekend. De oplettende bezoeker 
van onze website kan de tekening hier terugvinden. 

b. Naar aanleiding van een vraag over een mogelijke overgangsregeling naar de nieuw Wro wordt 
geantwoord dat de invoeringswet van de Wro op 6 mei in de eerste kamer wordt behandeld en dat de 
Wro vooralsnog per 1 juli 2008 in werking treedt. 

 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 22.15 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 13 mei 
2008. 
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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 juni 2008 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 13 mei 2008  

• 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. ERL en Frederik Hendrikstraat: rapporteurs Bartels en Visser 
7.b. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
7.c. Stand van zaken schoolplein Esdoornstraat (“de droomspeelplek” 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 

maito: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 13 MEI 2008 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), A. van 
Buuren, (best. lid), Maria Eggers (best lid), Conny van Schagen (best. lid), Cees Overbeek (Comité 
Haagweg), Andries Bartels, Laurens de Keyzer en Remie Hompe (OR), Nico Köhler (GBR) 
Afwezig gemeld: W. van Peursen, Klaar Toet (wijkagent), Chantal van Weezel (opbouwwerker SWR), 
Betty Trinthamer (VVD), Ruth Haster en Emmy Langezaal (Wijkv. Leeuwendaal). 
Notulen opgemaakt door en verzorging van e-mail, Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering rond 20.08 uur. 
 
 
2. Verslag vergadering 8 april 2008  

a. Er zijn opmerkingen op het verslag en wordt goedgekeurd. 
 
 
3. Mededelingen 

a. Koninginnedag is ondanks het iets mindere weer een geslaagde dag geworden. De kinderkermis is 
goed bezocht, de muziek aan het einde van deze probleemloze dag heeft bijgedragen aan de zeer 
gezellige en vrolijke sfeer. Onze dank en hulde gaat ook uit naar de omwonenden van de 
Esdoornstraat omdat zij er mede voor gezorgd hebben dat er geen enkele auto op het feestterrein 
stond. Ook de aanwezige vrijwilligers worden zeer hartelijk bedankt voor hun inzet. Laurens de 
Keyzer spreekt zijn waardering uit voor publicatie van de foto’s op de website van de SBOR. De 
foto’s geven de sfeer goed weer. Naar schatting hebben ongeveer 200 kinderen de kinderkermis 
bezocht. De Speel-O-Theek heeft ook een bijdrage geleverd met speelgoederen. Onze bijzondere 
dank gaat uit naar de Firma Gordijn (www.gordijn.nl) die voor deze dag een vrachtwagen 
beschikbaar heeft gesteld die als podium dienst heeft gedaan. De burgemeester heeft een prijs 
uitgereikt voor de mooiste tekening van “de droomspeelplek”  
Een van de aanwezigen spreekt namens de vergadering dank en waardering uit voor de organisatoren 
Yvon en Willem Schuller. Zij hebben er veel vrije tijd in gestoken om alle zaken rond deze 
Koninginnedag te plannen, te bespreken met zowel de vrijwilligers, artiesten en ingehuurde krachten.  

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_001409 Gem Rwk DGZ Stand van zaken ISV budget aan de leden van de Raad 
b. I_001410 Gem Rwk Raadsvoorstel punt 10 raadsvergadering 15 april 2008 Bekrachtiging 

geheimhouding Rijswijk Zuid. Besloten vergadering ABVM.WSO 
c. I_001411 Gem RWK OWSZ Verkennend onderzoek 6-minutenzones AED  
d. I_001412 Gem RWK BO Wijziging Reglement van Orde voor het college gericht aan de raad. 
e. I_001413 Gem Rwk DGZ Aan de leden van WSO Vrijstelling bouwplan Emma/Willemstraat 
f. U_001418 SWOR Bevestiging van ontvangst M001402 en acceptatie op ons voorstel komen hier na 

hun vergadering van 5 mei 2008 op terug. 
g. U_001419  VWR Uitnodiging voor 20 jarige bestaan van Vluchtelingen Werk Rijswijk op 18 juni 

2008 16.00- 20.00 uur definitieve uitnodiging volgt begin mei 2008 
h. F_001420 Gem RWK CRP Ontvangstbevestiging van onze brieven  m.b.t. subsidieaanvraag 2009. 
i. D_001421 OHRA Brief aan het college(de Baat) m.b.t. de problemen met Hart Aktief 
j. I_001422 Gem RWK BO Wijziging Reglement van Orde voor het college gericht aan de Raad en 

vastgesteld op 15 april 2008 
k. I_001423 Gem RWK Beantwoording Motie VII Speelvoorzieningen gehandicapte kinderen  
l. O_001424 Gem RWK Stadhuis  Burgerjaarverslag 2007 
m. U_001425 SBRM Uitnodiging 5e Algemene Bewoners Vergadering (ABV) op 22 mei 2008 in 

wijkcentrum de Koepel, Generaal Swartlaan 56 
n. M_001426 Rien v.d. Velde Kopie bezwaarschrift bouwplan hoek Emma-/Willemstraat aan het 

college 
o. M_001427 R. Fraikin Kopie bezwaarschrift bouwplan hoek Emma-/Willemstraat aan het college + 

powerpoint met foto's 
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5. Verzonden brieven 

a. E_001415 SBOR Jaarverslag SBOR 2007 voor de gemeente. 
 
 
6. Een greep van bijzonderheden uit de raadstukken 

a. In de stand van zaken m.b.t. het ISV budget wordt een aantal zaken gemeld. 
1. Er wordt een artikel 19 procedure gestart t.b.v. Sportpark Vredenburch.  
2. Herontwikkeling van het Rijswijkse Bos. 
3. €200.000,- voor de pollers. De uitvoering is gepland in oktober 2008. 
4. Verhuizing historisch centrum naar Oud Rijswijk. 
5. Herontwikkeling Frans Halskade en een deel van de Rembrandtkade op basis van het 

bomenbeleidsplan Oud Rijswijk. Laurens de Keijzer vraagt of de SBOR hierbij betrokken is 
geweest. De Voorzitter antwoordt dat dit niet het geval is geweest. Ook zijn er in het verleden 
uitnodigingen voor diverse onderwerpen veel te laat verzonden door de gemeente. 
• Vanuit de vergadering wordt gevraagd of het bestuur van de SBOR het college attent maakt 

op deze bedroevende manier van communiceren. De laatste jaren is de communicatie 
inderdaad meer op afstand gekomen. Tijdens een door de gemeenteraad georganiseerde 
vergadering met de bewonersorganisaties werd ook al geconstateerd dat de communicatie 
vanuit de gemeente aanzienlijk moet worden verbetert. De tijd zal het uitwijzen of de 
gemeente hiertoe in staat is 

b. Voornemen van het college om vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan middels art.19.2. 
voor het bouwplan Emmastraat 8. Zie verder punt 8. 

 
 
7. Voortgang verschillende dossiers. 
 

a. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, Wonen en Werken 
1. Aangezien er niets meer is vernomen van de werkgroep wordt besloten dit punt van de agenda te 

verwijderen. 
Noot: nadien is vernomen dat er initiatieven worden genomen om opnieuw een eerste ster te 
verkrijgen voor Oud Rijswijk. 

 
b. ERL-locatie – Frederik Hendrikstraat 

1. Sinds de vorige vergadering is er niets vernomen. Er vindt nog overleg plaats tussen de 
gemeente en Rijswijk Wonen over het plan Frederik Hendrikstraat/StadhoudersstraatDe 
verwachting is dat er binnenkort een vernieuwde bouwaanvraag kan worden ingediend. 

2. Over het ERL is geen nieuws te melden. 
 

c. Luchtkwaliteit Haagweg Comité Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
1. Naar aanleiding van de WSO vergadering van 27 februari heeft Wethouder Jense tijdens het 

overleg op 17 april 2008 met het comité aangegeven dat het regelmatig inspreken door het 
comité irritatie oproept tijdens de commissie- en raadvergaderingen. Het comité heeft bij de 
wethouder benadrukt dat zij dat nodig achten bij de bedoelde vergadering omdat de brief van 
minister Kramer niet was geagendeerd. Ook waren de andere stukken en verslagen m.b.t. de 
luchtkwaliteit geagendeerd en niet verder besproken. Na deze toelichting begreep de heer Jense 
waarom het comité zo nadrukkelijk heeft ingesproken. 

2. Verder heeft er op 17 april 2008 inhoudelijk overleg plaats gehad. Er is toen een afspraak 
gemaakt om in de tweede week van mei 2008 het volgende overleg af te stemmen. Na een 
akkoordmelding van beschikbaarheid van het comité kwam een medewerker van de heer Jense 
melden dat dit 2 juni 2008 plaats gaat vinden. De voorzitter van het comité heeft hierover 
telefonisch overleg gehad met de heer Jense. Er moet immers antwoord worden gegeven op de 
brief van Minister Kramer. Met verbazing vernam de voorzitter van het comité dat de heer Jense 
meldde dat er door de vakantieperiodes vertraging is ontstaan. Uiteindelijk is er nu een afspraak 
voor 21 mei gemaakt. Omdat uit de gesprekken bleek dat het zich laat aanzien dat er geen 
antwoordbrief is, zal het comité op 27 mei a.s. weer inspreken bij de vergadering van WSO. 

http://www.haagweg-rijswijk.nl
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3. Het comité verwondert zich dat de gemeente niet daadkrachtiger optreedt op dit dossier, voor 
zowel zijn eigen burgers als in overleg te gaan met gemeente Den Haag. Er zou een positief 
signaal van uit kunnen gaan om de luchtkwaliteit te verbeteren. 

4. Laurens de Keijzer vraagt om ook rekening te houden met de andere doorgangswegen door 
Rijswijk. Cees Overbeek onderschrijft dit van harte maar verbaast zich dan ook des te meer dat 
er nog steeds geen gemeente breed plan van aanpak (een wettelijke verplichting voor de 
gemeente) is. 

 
d. Opknappen en het verruimen van het schoolplein aan de Esdoornstraat ”de droomspeelplek” 

1. Erwin Wupkes heeft de afgelopen periode meerdere acties ondernomen en andere organisaties 
benaderd. Hij heeft hierop positieve steunbetuigingen gekregen van de SRK en SWR. Verder 
heeft hij een antwoord op zijn brief van college ontvangen. Het college vindt het een positief 
initiatief, maar heeft op dit moment geen middelen. Een tweetal politieke partijen hadden 
aangegeven zich in te zetten voor “de droomspeelplek”. Erwin heeft echter niets meer vernomen. 

2. Naar aanleiding van een actie van sponser-bingo loterij is Erwin door de AD benaderd om de 
stand van zaken aan te geven. Dit interview is recentelijk in de AD gepubliceerd. 

3. Willem Schuller benadrukt dat het wenselijk is om de coördinatie met alle belanghebbenden vast 
te leggen. Hij stelt voor dat de SBOR dit als bewonersorganisatie van Oud Rijswijk op zich 
neemt. Erwin maakt dan uiteraard deel uit van de werkgroep “de droomspeelplek”. In de 
komende week zullen Erwin Wupkes en de SBOR dit met elkaar afstemmen. 

4. Laurens de Keijzer raad de SBOR aan om nog voor de behandeling van de voorjaarsnota een 
plan en wensen in te dienen. 

  
 
8. Overige lopende zaken 

a. Men kan nog twee weken (tot 28 mei 2008) een zienswijze indien tegen het voornemen van het college 
om een vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan als bedoeld in art 19 lid 2 van de Wet 
ruimtelijke ordening t.b.v. de bouwaanvraag voor het bouwen van een winkel met 3 bovenliggende 
appartementen aan de Emmastraat 8 te Rijswijk.  
1. Twee direct belanghebbenden melden dat inmiddels 3 individuele bezwaarschriften zijn 

ingediend. Verder zijn er ongeveer 20 handtekeningen verzameld ter ondersteuning van een 
gezamenlijk bezwaarschrift tegen de vrijstellingsprocedure. De bezwaren van dit collectief zijn 
anders als die van de individuele bezwaarschriften. De voorzitter vraagt of de ruimte onderbouw 
die bij deze vrijstelling behoord wel voldoende is. Eén van de bezwaarmakers meldt dat hij 
alleen het argument voor een noodzakelijke derde bouwlaag heeft gevonden om de economische 
en financiële haalbaarheid te vergroten. De voorzitter meldt dat dit geen feitelijk ruimte 
onderbouwing is. Verder wordt opgemerkt dat er na het verstrijken van eerste periode van 6 
weken na het genomen besluit een tweede volgt van 6 weken. Hiermee wordt de datum van 
1 juli 2008 gepasseerd. Na deze datum is de nieuwe Wet Ruimtelijk Ordening van toepassing en 
is het niet toegestaan om een bouwvergunning te verlenen voor dit bouwplan. Er zal dan eerst 
een nieuw bestemmingsplan moeten zijn. Verder moet de bouwaanvraag volgens de nieuwe wet 
worden ingediend. Meer informatie is te vinden op http://www.vrom.nl/pagina.html?id=1 .  

2. Na het mogelijk vaststellen van deze vrijstelling moet alsnog een bezwaar tegen deze vrijstelling 
worden aangetekend. De argumenten uit zienswijze kunnen dan als bezwaren worden 
aangemerkt.  

3. De SBOR zal nog overwegen of zij ook bezwaar aantekent tegen deze vrijstellingsprocedure. 
4. De belanghebbenden storen zich in grote mate aan het gebrek van communicatie en overleg 

vanuit het college, gemeente en de aanvrager om mogelijk tot een vergelijk te komen. Wellicht 
hadden de partijen hiermee dit bouwplan gevrijwaard van bezwaarschriften. De gang naar de 
rechter wordt door deze houding alleen maar aannemelijker en onvermijdelijk. 

  
 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=1
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9. Rondvraag 
a. Er is voor de Oude Kerk-Tollensstraat een lantaarnpaal verdwenen. Tijdens de herinrichting is er in 

het smalle deel van de Herenstraat één lantaarnpaal te weinig geplaatst. De “verdwenen” 
lantaarnpaal is daar naar toe verhuisd, met achterlaten van een gat in de weg op de oude plaats.  

b. Op de hoek van Lindelaan/Willemstraat staat al geruime tijd resten van een afgezaagde boom. 
Wanneer wordt dit verwijderd. 

c. Beide bovenstaande punten en dit soort zaken kan men melden bij het Bureau Openbare Ruimte 
(BOR) 

 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 22.15 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 
10 juni 2008.  
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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 juli 2008 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 13 mei 2008  

• 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. ERL en Frederik Hendrikstraat: rapporteurs Bartels en Visser 
7.b. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
7.c. Stand van zaken schoolplein Esdoornstraat (“de droomspeelplek” 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 

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 10 JUNI 2008 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (voorzitter), A. van Buuren, (best. lid), Maria Eggers (best 
lid), Andries Bartels, Chantal van Weezel (opbouwwerker SWR), Klaar Toet (wijkagent), Ruth Haster en 
Emmy Langezaal (Wijkv. Leeuwendaal). 
Afwezig gemeld: Willem en Yvon Schuller, Stef en Wies Ruijtenbeek, W. van Peursen, Betty Trinthamer 
(VVD), Nico Köhler (GBR), Cees Overbeek (Comité Haagweg), Conny van Schagen (best. lid) 
Notulen opgemaakt door Maria Eggers en Willem Schuller, verzorging van e-mail Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering rond 20.08 uur.  
b. Indien de medewerkers van Cardia en Rijswijk Wonen nog komen om een voorstel van een 

bestemmingsplan m.b.t. het bouwplan Onderwater toe te lichten, zullen we dit in de agenda van de 
vergadering aanpassen. 

 
 
2. Verslag vergadering 13 mei 2008  

a. Chantal van Wezel vraagt of er al een datum is afgesproken voor overleg m.b.t. “de 
droomspeelplek”.  
1. De voorzitter antwoordt, dat er in overleg met Erwin Wupkes is afgesproken dat Erwin de 

trekker is van acties rond “de droomspeelplek en dat alle communicatie door de SBOR wordt 
geregeld. Een volgende datum moet nog worden bepaald en hierbij zal worden bekeken welke 
rol de SWR hierin kan hebben. 

b. Er zijn geen opmerkingen op het verslag en wordt vervolgens goedgekeurd. 
 
 
3. Mededelingen 

a. Er heeft op 26 mei jl. een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met Kees Krouwel de nieuwe 
directeur van de SWR. Er is afgesproken om na de vakantieperiode een afspraak te maken voor een 
meer inhoudelijk vervolggesprek over “wonen met zorg”. De voorzitter vraagt of ook Leeuwendaal 
is uitgenodigd. Emmy Langezaal antwoordt dat er inderdaad een verzoek van de SWR ligt op een 
datum aan te geven. 

b. Als gevolg van de raadsvergadering zijn er geen raadsleden aanwezig. 
 
 
4. Ingekomen stukken 

a. O_001431 Vluchtelingenwerk Rijswijk Jaarverslag 2007 Vluchtelingenwerk Rijswijk 
b. O_001432 Gem RWK CRP Ontvangstbevestiging van onze brief m.b.t. afrekening en resterende 

subsidie Zie ook F001430 
c. I_001433 Gem RWK OWSZ Diverse stukken voor commissie OWSZ vergadering op 26 mei 2008 

met o.a. Evaluatienotitie functioneren SWR 2005-2007 
d. I_001436 Gem RWK IOR/DGZ Waterplan 2008-2015   
e. I_001437 Gem RWK WSO Agenda en diverse stukken voor commissie WSO vergadering op 27 mei 

2008 + Bestemmingsplan "Leeuwendaal eerste herziening" 08/022 
f. I_001438 Gem RWK ABVM Agenda en diverse stukken voor commissie ABVM vergadering op 27 

mei 2008 
g. F_001439 Gem RWK BOC Akkoord voor het restant subsidie Koninginnedag 2008 €250,- 
h. O_001440 Gem RWK V&H Ontvangst bevestiging van onze brief  
i. O_001441 Rijswijk Wonen Huur informatie Woonzorg complex Onderwatershof  
j. I_001442 Gem RWK RAAD Agenda raadsvergadering 10 juni 2008 en achterliggende stukken + 

Handelingen Raad 15 april 2008 
k. I_001443 Gem RWK Tweede voortgangsrapportage luchtmaatregelen  
l. O_001444 Gem RWK DGZ Tot de 16e juni 2008 de tijd om ons bezwaar nader te motiveren tegen 

het bouwplan Emmastraat zie ook brief V001415. 
m. I_001448 Gem RWK DGZ Artikel 28WRO Goedkeuring bestemmingsplan "Tramtracé 

Vrijenbanselaan"  
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n. I_001449 Gem RWK RAAD Gewijzigde Agenda raadsvergadering 10 juni 2008 en achterliggende 
stukken + Lijst ingekomen stukken 

 
 
5. Verzonden brieven 

a. V_001435 Gem RWK College 27 mei 08. Het voornemen een vrijstelling te verlenen t.b.v. de 
bouwaanvraag voor de Emmastraat 8 wordt nader gemotiveerd. 

 
 
6. Een greep van bijzonderheden uit de raadstukken 18.00- 23.12 

a. De vergadering wordt 5 minuten onderbroken door het afgaan van het alarm in het gebouw “de 
Ottoburg”. 

b. De brief van het college aan de raad m.b.t. de vrijstellingsprocedure voor het bouwplan aan de 
Emmastraat wordt als kennisgeving aangenomen en vermeld bij de ingekomen stukken van de 
raadsvergadering. 

c. Een brief van het bestuur van het Winkelcentrum Oud Rijswijk over de stand van zaken m.b.t. het 
pand Herenstraat 51, wordt als kennisgeving aangenomen en vermeld bij de ingekomen stukken. 

d. Een aantal bezwaren tegen het besluit van de gemeenten tegen de aanpassing van artikel 8 van de 
gemeente wet m.b.t. de geheimhouding van verhandelingen rond de bouw/ontwikkelingsplannen in 
Sion.  
1. De voorzitter merkt op dat de nieuwe Wro transparantie voorschrijft m.b.t. het openbaar maken 

van contracten en grondexplotatie. Zie voor informatie;  
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=31790 

e. Voortgangsreportage luchtkwaliteit. 
f. Eerste herziening bestemmingsplanwijzigingen Leeuwendaal. Er zijn door Gedeputeerde Staten een 

aantal wijzigingen en/of veranderingen doorgevoerd. De vertegenwoordigers van Leeuwendaal 
melden dat zij als organisatie niet op de hoogte zijn gesteld van deze zaken.  

 
Noot notulist: De vertegenwoordigers van Cardia en Rijswijk Wonen zijn inmiddels gearriveerd en 
krijgen de gelegenheid om een voorstel voor binnenplanse bestemmingsplanwijziging toe te lichten. 
Een beknopt verslag hiervan is onder punt 8 vermeld 

 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a. ERL-locatie – Frederik Hendrikstraat 
1. ERL De gemeente en de projectontwikkelaar hebben naar het zich laat aanzien 

overeenstemming bereikt over grondprijs van de ERL-locatie. De verwachting is dat er nu weer 
enige voortgang is. 

2. Frederik Hendrikstraat. De voorzitter betreurt het dat Rijswijk Wonen geen overleg meer heeft 
gevoerd met de direct belanghebbenden rond het bouwplan Frederik Hendrik-/Stadhoudersstraat 
over de inmiddels ingediende bouwaanvraag. Het is op dit moment niet duidelijk of de eerder 
aangegeven bezwaren in het bouwplan zijn opgelost. Mogelijk leidt deze werkwijze van 
Rijswijk Wonen tot indienen van bezwaarschriften tegen dit bouwplan. 

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

1. Als gevolg van de afwezigheid van de vertegenwoordiger meldt de voorzitter dat er wat stukken 
zijn verschenen over de gemaakte afspraken en wel of niet uitgevoerde maatregelen. Al met al 
zit er nog niet veel schot in een echte aanpak voor de verbetering van de luchtkwaliteit aan de 
Haagweg. 

 
c. Opknappen en het verruimen van het schoolplein aan de Esdoornstraat ”de droomspeelplek” 

1. Zie hiervoor punt 2.a. door de vakantieperiode  
  
 
8. Overige lopende zaken 

a. Rob Vromans (RW) en Mw ?? (Cardia) hebben van een stichting van huisartsen- en fysiotherapeut 
praktijken en een Rijswijkse apotheek het verzoek ontvangen of zij in de geplande kantoorruimte in 
de nieuwbouw van Onderwatershof in dienstencentrum mogen starten. Gezien de openbare functies 
van deze organisaties en een ander gebruik van de ruimten is het noodzakelijk een binnenplanse 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=31790
http://www.haagweg-rijswijk.nl
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bestemmingsplan wijziging middels art 19 punt 3 procedure te starten om dit mogelijk te maken. 
Voordat Rijswijk Wonen (als eigenaar en beheerder van het gebouw) dit verzoek gaat indienen bij de 
gemeente wil zij graag met de buurt overleggen. Een exacte indeling van de ruimten is nog niet 
vastgesteld. Ook wordt er gemeld dat er ook ontwikkelingen zijn bij het zorgcentrum Vredenburch 
(?). 

b. Aan de hand van een tekening wordt een ruwe indeling getoond. Hierbij komen loopafstanden en 
toegangen tot de praktijken aan de orde.  

c. De SBOR heeft zich in het verleden nogal wat zorgen gemaakt over de toeloop van cliënten en 
medewerkers die de parkeerdruk zullen verhogen. Rob Vromans legt uit dat volgens voorlopige 
berekeningen er in voldoende parkeerruimte is voorzien. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat 
er in de ASVV kerncijfers worden vermeld die leidend zijn voor de berekeningen. Er kan ook niet 
zomaar “geruild” worden met de nu toegestane parkeerplaatsen. Ook is het aannemelijk dat het 
aantal verkeersbewegingen rond Onderwatershof zal toenemen. De vraag is of dit wel gewenst is. Er 
wordt gevraagd of er al contact/overleg is geweest met de direct omwonenden van Onderwatershof. 
Rob Vromans antwoordt dat dit nog niet heeft plaatsgevonden. Verder wordt opgemerkt dat bij een 
art. 19 punt 3 procedure een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk is en dat het parkeren hierin 
vermeld dient te worden. 

d. Na 1 juli veranderen de procedures voor dit soort wijzigingen en moet er opnieuw worden bezien 
wat dan de mogelijkheden nog zijn. Er zijn nog 14 dagen om een bestemmingsplanwijziging in te 
dienen. 

e. Er wordt gevraagd of Cardia als zorginstelling tevreden is met het nieuwe Onderwatershof. Cardia 
antwoordt dat zij als zorginstelling in een veel later stadium betrokken is bij de bedrijfsvoering van 
Onderwatershof. Er zijn wel enkele kritiekpunten over het gebruik van de oppervlakte en lichtinval 
in het gebouw. Als Cardia eerder bij het ontwerp betrokken was geweest, waren er waarschijnlijk 
een aantal zaken iets anders ingedeeld zodat de exploitatie van het gebouw op een beter niveau zou 
komen te staan. 

f. Rien van de Velde heeft een bericht ontvangen van de gemeente waarin de centrummanager Oud 
Rijswijk verzoekt om het KVO weer op te pakken. Er is een vergadering gepland op 27 juni a.s. De 
agenda hiervoor is nog niet bekend. Rien zal hier namens de SBOR naar toe gaan. 

g. Rien van de Velde meldt dat er m.b.t. het bouwplan Emmastraat zienswijzen/bezwaren door 
meerdere belanghebbenden zijn ingediend. Dat gemeente zal binnen 6 weken een beantwoording 
toezenden.  

 
 
9. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen 
 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 
8 juli 2008.  



Versie 03-08-2008   n001464.doc 

 

 

 

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

Dinsdag 12 augustus 2008 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 8 juli 2008  

• 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. ERL en Frederik Hendrikstraat: rapporteurs Bartels en Visser 
7.b. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
7.c. Stand van zaken schoolplein Esdoornstraat (“de droomspeelplek” 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 

maito: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 8 JULI 2008 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (voorzitter), Yvon Schuller (penn.) ,A. van Buuren, (best. 
lid), Maria Eggers (best lid), Conny van Schagen (best. lid), Chantal van Weezel (opbouwwerker SWR), 
Cees Overbeek (Comité Haagweg), Klaar Toet (wijkagent),  
Afwezig gemeld: Andries Bartels, W. van Peursen, Betty Trinthamer (VVD), Nico Köhler (GBR), Jos Bolte 
(PvdA), Krijn de Graaf(CDA), Ed Braam (OR), Rina Huuksloot 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering rond 20.08 uur.  
 
 
2. Verslag vergadering 10 juni 2008  

a. Er zijn geen opmerkingen op het verslag en wordt vervolgens goedgekeurd.  
 
 
3. Mededelingen 

a. Als gevolg van de raadsvergadering hedenavond zijn er geen raadsleden aanwezig. 
b. De SBOR heeft recentelijk overleg gehad over uitbreiding van onze activiteiten. Op de 

woensdagavonden wordt in deze ruimte (ruimte 24) lessen salsadansen georganiseerd (inmiddels moet 
de omschrijving als volgt zijn: Er zullen lessen worden geven in 'axe'. Een Braziliaanse groepsdansvorm 
waarin je op vrolijke Braziliaanse liedjes een gezamenlijke choreografie met de andere deelnemers gaat 
dansen.). Mogelijk wordt ook nog op de woensdagavonden met djembe drums geoefend. Op de vraag 
of dit geen problemen met geluidsoverlast oplevert, antwoordt de voorzitter dat deze ruimte waar we 
nu zitten voldoende is geïsoleerd. 

c. Het Rijswijks koor Pop-Art♫ gaat op de donderdagavonden repeteren in ruimte 15/16. Dit is nog wel 
afhankelijk van de medewerking en toestemming van de SWR. Aangezien de directeur van de SWR 
op vakantie is, moeten we hier nog even op wachten.  

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_001454 Gem RWK Stadhuis Brochure "Oud Rijswijk zet de puntjes op i…" Nog tot en met 
1 augustus de gelegenheid om aanvullingen, opmerkingen of bezwaar te maken. Bezorgd in Oud 
Rijswijk. 

b. I_001455 Rijswijk Wonen Populair Jaarverslag 2007 
1. De in het verslag genoemde seniorenraad bestaat niet meer en is ondergebracht bij WNO 

loket. 
c. I_001456 Haaglanden Stand van zaken Trekvliettrace eerst de ontwerpfase, dan ontwerp 

bestemmingsplan dit zal 1 a 2 jaar gaan duren. 
d. I_001457 Gem RWK DGZ Voorlichtingsbijeenkomst over de Landgoederenzone op maandagavond 

7 of donderdagavond 9 juli 2008 in de Oude Kerk en Wijkcentrum Stervoorde. 
e. O_001458 Gem RWK V&H Ontvangstbevestiging van onze brief V001445  Nadere motivering van 

bezwaar op voornemen vrijstelling Emmastraat 8  Zie v001415  
f. F_001459 Gem RWK DIZ Subsidie 2009 Vertraging in het bevestigen van de subsidie voor 2009 
g. O_001460 Lokaal Totaal Gratis vermelding gemeentegids Rijswijk 
h. M_001461 SWR Ontvangstbevestiging van onze brief F001452 Nieuw seizoenoverzicht 2008-2009. 
i. M_001463 E ten Houten Mail over een conflict met de gemeente Rijswijk over de handhaving bij 

een bedrijf aan de Blekerslaan 14-16. 
j. 16.00  ???? 

 
 
5. Verzonden brieven 

a. F_001452 SWR Brief aan K. Krouwel (directeur SWR) met het nieuwe seizoenoverzicht 2008-2009 
van onze activiteiten en de aanmelding van de nieuwe activiteiten. 

b. V_001453 Gem RWK RAAD Brief aan de raad ter ondersteuning van aannemen 08-045 (Cultureel 
Historisch centrum in Oud Rijswijk). 
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6. Een greep van bijzonderheden uit de raadstukken 

a. De goedkeuring van de verkoopovereenkomst van het pand (eigendom van de gemeente Rijswijk) 
aan de Frederik Hendrikstraat 2, aan Rijswijk Wonen. Prijs € 300.000,-. Het middenstuk wordt 
gesloopt en herbouwd. 

b. Collegevoorstel om Cultureel Historische centrum in Oud Rijswijk te realiseren. 
c. Het College biedt de Raad een beleidsnota aan ter goedkeuring, om lagere parkeernormen te gaan 

gebruiken in Rijswijk. 
1. Kan het buurtschap hiertegen bezwaar aantekenen? Neen. Het is slechts een beleidsnota. Bij 

een juridische procedure kan het mogelijk zijn dat de rechter deze nota niet erkent en 
wellicht andere wettelijke normen hanteert. 

 
 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a. ERL-locatie – Frederik Hendrikstraat 
1. Er is voor de ERL-locatie (schoolstraat 31) op 24 juni 2008 een bouwaanvraag voor het plaatsen 

van 31 woningen, 1 commerciële ruimte en een parkeergarage bij de gemeente ingediend en 
gepubliceerd op 3 juli. Het plan kan worden ingezien bij de gemeente.  

2. Frederik Hendrikstraat. Zie punt 6a. 
 

b. Luchtkwaliteit Haagweg Comité Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
1. Cees Overbeek doet verslag van een gesprek dat het comité heeft gehad op 21 mei 2008 met 

wethouder D. Jense. Het comité heeft toen aangegeven dat ze nog voor de zomervakantie en 
voor de WSO commissievergadering van 24 juni 2008 een vervolggesprek wilde hebben met de 
wethouder. Dit is echter door een medewerker van de wethouder afgewezen tenzij er nog 
belangrijke zaken aan de orde zouden komen. Het comité heeft voorafgaand aan de WSO 
vergadering van 24 juni, met uitzondering van Onafhankelijk Rijswijk, alle fracties kunnen 
benaderen om deze een reactie te overhandigen op de tweede voortgangsnota over de 
luchtkwaliteit aan de Haagweg. Na enige discussie in de commissie over naamgeving van het 
agendapunt over de luchtproblematiek wordt dit in de toekomst milieuproblematiek 
Haagweg/Prinses Beatrixlaan. Er was slechts 5 minuten gereserveerd voor dit agendapunt. Toch 
hebben de raadsleden gemeend een aantal vragen te stellen. De wethouder heeft de vragen in 
algemene zin beantwoord.  

2. Verder deed wethouder Jense verslag van de ondertekening van een convenant met Haaglanden 
op 23 juni 2008 waarbij hij terloops met minister Cramer en een “ambtenaar” heeft gesproken 
Deze ambtenaar meldde dat Rijswijk voldoet aan de Europese wettelijk normen. Minister 
Cramer zou terloops hebben gezegd dat er altijd wel organisaties en instanties zijn die de 
milieuproblematiek aangrijpen om het autoverkeer terug te dringen. Met verbazing constateert 
het comité dat deze terloopse opmerking tot geen enkele vraag aan de wethouder vanuit de 
commissie WSO leidt. De voorzitter van het comité heeft de volgende dag de wethouder 
telefonisch benaderd om opheldering te vragen over deze opmerkingen die tijdens de WSO 
vergadering waren uitgesproken. Volgens de Wethouder heeft het comité zijn opmerkingen 
verkeerd begrepen en heeft hij dit niet zo gezegd. 

3. De aanwezigen worden voorgesteld om de vernieuwde website van het comité te bezoeken om te 
bekijken welke afspraken het comité met de gemeente heeft gemaakt en of deze nu wel of niet 
zijn nagekomen. 

  
c. Opknappen en het verruimen van het schoolplein aan de Esdoornstraat ”de droomspeelplek” 

1. Na de vakantieperiode zal Erwin Wupkes een inventarisatie maken waar we nu staan.  
  
 

http://www.haagweg-rijswijk.nl
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8. Overige lopende zaken 
a. Rien van de Velde geeft aan dat hij door privé-omstandigheden niet kon deelnemen aan de  KVO 

vergadering waarvoor hij een uitnodiging had ontvangen.   
b. Een bewoner uit de Leliestraat geeft middels een gedetailleerd mondeling verslag aan welke ernstige 

leefbaarheidsproblemen er zijn ontstaan met zijn buurman. De buurman in deze kwestie heeft zijn  
aannemersbedrijf gevestigd aan de Blekerslaan in panden die een woonbestemming hebben en heeft 
niet de benodigde vestiging- en bouwvergunningen voor de opgerichte bouwwerken in de tuinen. Dit 
bedrijf veroorzaakt verder veel geluidsoverlast en claimt zelf twee openbare parkeerplaatsen in de 
Blekerslaan wat tevens tot ergernis lijdt voor de omwonenden. . Ondanks herhaaldelijke verzoeken 
bij de afdeling vergunning en handhaving van de gemeente heeft dit niet geleid tot daadwerkelijke 
handhaving van het bestemmingsplan, milieu- en andere vergunningen. Ook is de bewoner van 
Leliestraat zeer teleurgesteld in de politie die de melding van de bedreigingsklachten afdoen met de 
opmerking, dat de aannemer als lastig en agressief bekend staat en maar beter met rust gelaten kan 
worden. Ondanks diverse schriftelijke verzoeken en mondeling toezeggingen vanuit de gemeente 
gebeurt er helemaal niets of wordt het afgedaan, dat een moeilijk en lastig probleem is om te 
handhaven. Een geplande hoorzitting over handhaving bij de gemeente is gelet op de spanningen 
worden ervaren door de bewoner afgezegd. Ook krijgt de bewoner van de Leliestraat eerder een 
reactie van het aannemersbedrijf dan dat de gemeente een reactie heeft gegeven op zijn brieven. Het 
lijkt erop dat het aannemersbedrijf vele connecties binnen de gemeentelijke organisatie heeft en 
hierdoor gemakkelijk zijn gang kan gaan met hierboven geschetste handelswijze. Vanuit de 
vergadering wordt voorgesteld dat de bewoner van de Leliestraat de raadsleden vragen te laten 
stellen over deze kwestie. Ook kan hij zich anoniem melden bij Ministerie VROM en hun te 
verzoeken om te handhaven bij het aannemersbedrijf of zij alle benodigde vergunningen bezitten en 
aan alle voorschriften voldoen. De bewoner van de Leliestraat meldt dat er a.s. donderdag een 
hoorzitting op het stadhuis is over de handhaving. Hij twijfelt ernstig gezien de geuite bedreigingen 
aan zijn adres. Er wordt ook aan de opbouwwerker gevraagd of zij iets kan bijdragen om tot een 
oplossing te komen. Wijkagent Klaar Toet ontraadt dit omdat dit toch een zaak is van het Openbaar 
Bestuur en de politie. Tot slot spreekt de vergadering zijn ernstige ongenoegen en onbegrip uit over 
de ontstane situatie.  

c. Op 28 juni 2008 is in Oud Rijswijk een boekje/folder “Oud Rijswijk zet de puntjes op i…” huis aan 
huis bezorgd. Het goed verzorgde boekje/folder (enkele redactionele fouten daargelaten) geeft een 
overzicht van alle uitgevoerde en nog uit te voeren projecten in het openbare gebied van  
Oud-Rijswijk. Zo worden in het derde kwartaal 2008 de lang verwachte pollers rond het 
wandelgebied van de Herenstraat geïnstalleerd. Op 3 juli jl. zijn alle plannen in het Oude Raadhuis 
gepresenteerd en gaven medewerkers van de gemeente voorlichting en toelichting op plannen. 
Feitelijk is dit de afronding van zaken die bij het Masterplan Oud-Rijswijk zijn voorgesteld. Tot en 
met 1 augustus 2008 is er nog de gelegenheid om op- en aanmerkingen of suggesties door te geven 
aan de gemeente. Zie voor meer informatie www.rijswijk.nl 

d. Op 7 juli jl. was er in de Oude Kerk een door de gemeente georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst 
georganiseerd over het ontwerp bestemmingsplan van de landgoederenzone. Het college heeft 
€ 3.500.000,- euro gereserveerd om dit ontwerpbestemmingsplan in gang te zetten voor dit hele 
gebied. Duidelijk kwam naar voren dat er te veel rood (lees bebouwing) voor groen is ingetekend in 
de plannen. Dit werd door de aanwezige wethouders toegelicht dat hier geen grote plannen met villa 
wijken zijn ingetekend. Als één van de landhuizen in dit gebied wordt verkocht aan de ontwikkelaar,  
krijgt deze de plicht om dit te renoveren of te herbouwen in de stijl van het huidige landhuis. Tijdens 
deze avond kwam naar voren dat het Don Bosco terrein in bezit blijft van de paters. Wethouder van 
Putten zou graag in overleg het gebied, exclusief de opstallen, willen onderhouden. Het gebied wordt 
gezien als een regionaal structuurplan wat later ingepast gaat worden in een provinciaal structuurplan 
wat uiteindelijk bepalend is voor alle bestemmingsplannen in de provincie, Kijk voor meer 
informatie www.rijswijk.nl 

e. De voorzitter had verwacht dat Cardia en Rijswijk Wonennog een toelichting zou komen geven op 
de ontwikkeling van de plaatsing van een dienstencentrum met een huisartsenpraktijk in 
Onderwatershof. Dit komt wellicht in de volgende vergadering.  

 
 

http://www.rijswijk.nl
http://www.rijswijk.nl
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9. Rondvraag 
a. Is het mogelijk dat de winkeliers en eigenaren vertegenwoordigd in SWHR de tweede ster Keurmerk 

Veilig Ondernemen kunnen krijgen als de periode van de eerste ster is verlopen. De voorzitter 
antwoordt dat er na de herijking van de eerste ster de SWHR kan gaan werken aan het behalen van 
de tweede ster. Dit moet wel geïnitieerd worden binnen het kader van en door de werkgroep KVO.  

b. Wanneer wordt er gestart met de verbouwing van de etage boven het Kruidvat in de Herenstraat. De 
voorzitter antwoordt dat dit niet bekend is. De etages zijn enige tijd geleden te koop aangeboden 
voor € 499.999,-  

c. Willem Schuller vraagt aan Conny van Schagen of zij nog wat heeft vernomen van ontwikkeling in 
de havenbuurt? Conny antwoordt dat zij niets meer heeft vernomen van de werkgroep waarvoor zij 
zich had opgegeven. De voorzitter heeft wel kennis over de ontwikkelingen in dat gebied. De 
communicatie loopt niet goed omdat te veel partijen iets organiseren en dit vanuit hun eigen beleving 
doen. Het één en ander lijkt dus nog steeds niet goed georganiseerd te zijn. 

d. In april heeft de SBOR de SWHR uitgenodigd voor een kennismakingsoverleg van beide besturen. 
De SWHR heeft daar positief op gereageerd en zou na hun bestuursvergadering hierop terug komen. 
Tot op heden hebben zij nog reactie ontvangen van de SWHR. 

 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 
12 augustus 2008.  
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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 september 2008 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 agustus 2008  

• 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. ERL 
7.b. Frederik Hendrikstraat 
7.c. KVO 
7.d. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
7.e. Stand van zaken schoolplein Esdoornstraat 

 
8. Overige lopende zaken 
 
9. Rondvraag en 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 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 12 AUGUSTUS 2008 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (voorzitter), A. van Buuren, (best. lid), alsmede Hans van 
Rossum (Comité Haagweg), Andries Bartels, Eduard ten Houten, Nico Köhler (GBR), Henny v.d. Horst 
(GBR), Leendert Verzijden (PvdA), Marlene de Kievith (volwassenwerker SWR) 
Afwezig gemeld: W. van Peursen, Evert Veldman, C. Overbeek, Chantal van Weezel, Maria Eggers, Willem 
Schuller, Yvon Schuller en Rien van de Velde. 
Verzorging van de e-mail Willem Schuller 
 
1. Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering rond 20.08 uur. Hij deelt mede dat er zo 
midden in het zomerreces begrijpelijk weinig mensen aanwezig kunnen zijn. 

 
2. Verslag vergadering 8 juli 2008  

Het verslag en wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De voo 
3. Mededelingen 

Mevrouw Marlene de Kievith deelt mede dat zij als medewerker cultureel werk/ouderenwerk van de 
SWR onlangs is begonnen in het Oude Raadhuis. Zij heeft voorheen ervaring opgedaan in 
Albrandswaard, Dordrecht en Rotterdam-Zuid. Het beleid van de nieuwe directeur van de SWR is erop 
gericht om de functie van het Oude Raadhuis op te waarderen en beter in de markt te zetten. Het 
programma en de leeftijdsgroep moeten bijvoorbeeld breder. Er zijn verschillende ideeën, die nu worden 
verkend. Bij haar oriëntatie heeft ze geconstateerd, dat de verzorgingstehuizen aan de Van 
Vredenburchweg ook actief zijn en dat dit een probleem kan vormen. De voorzitter meldt dat hij al 
klachten en wijzigingen heeft vernomen over de Ouderensoos in het Oude Raadhuis. Daarnaar gevraagd, 
antwoordt mevrouw De Kieviet dat het Oude Raadhuis niet het alleenrecht van ouderenwerk heeft en het 
dus ook moet doen met wat er al is.   

 
4. Ingekomen stukken 

Er is een uitnodiging ontvangen om op 10 september 2008 te komen praten over het ERL. 
 
5. Verzonden brieven 

Geen. 
 

6. Een greep van bijzonderheden uit de raadstukken  
Gelet op het zomerreces is er geen nieuws te melden/ 
 

7. Voortgang verschillende dossiers. 
a. ERL-locatie  

Wethouder, de heer Van Putten, heeft om een overleg gevraagd over het bouwplan ERL. Er is nadere 
informatie over de plannen gevraagd. 
 

b. Frederik Hendrikstraat 
Met betrekking tot de Frederik Hendrikstraat is een verkeerde melding in de krant verschenen. Het 
jaar niet om jongerenwoningen, maar om begeleid kamer bewonen voor verstandelijk gehandicapten. 
Een nieuwe publicatie wordt afgewacht. Het afgesproken overleg met de omwonenden is van de 
zijde van Rijswijk Wonen niet echt goed van de grond gekomen. Ter toelichting wordt vermeld dat 
dit plan direct verband houdt met de het bestaande begeleid kamer bewonen aan de Blekerslaan. 

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

Hans van Rossum doet mededeling van een aantal maatregelen op korte termijn, zoals een betere 
afstemming van de stoplichten bij de oversteekplaatsen en het afgrendelen van een stukje ventweg 
voor sluipverkeer. De wachttijdindicatie bij de brug werk goed. Er is geld gereserveerd voor 
snuffelpalen Kortom, het Comité ziet geleidelijk aan voortgang en is daar verheugd over. Over 
verdere matregelen volgt nader overleg met de wethouder, de heer Jense. 
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d. Opknappen en het verruimen van het schoolplein aan de Esdoornstraat ”de droomspeelplek” 
Er is geen nieuws te melden.  
 

8. Overige lopende zaken 
   

Een bewoner uit de Leliestraat doet verslag van een op 10 augustus j.l. gehouden hoorzitting van de 
gemeente over het probleem van de bedrijvigheid in panden aan de Blekerslaan. Daar werd van de zijde van 
de gemeente naar zijn mening niet terecht gesuggereerd dat de werkplaats onder het overgangsrecht zou 
vallen. Dit is naar zijn mening onjuist, omdat er in de betreffende panden voor de vaststelling van het 
bestemmingsplan geen werkplaats was. Voorts merkt hij op dat handhaving van de gebruiksvoorschriften 
uitblijft, waarbij hij zich niet aan de indruk kan ontrekken dat deze handelswijze is gebaseerd op relaties 
tussen het gemeentehuis en de betreffende aannemer. Indien er geen schot in de zaak komt overweegt hij 
zich tot de inspectie van VROM te wenden.  
 
9. Rondvraag en sluiting 
Gewezen wordt op de onhandige situatie voor fietsers, die van en naar de Delftweg en/of Ypenburg moeten. 
De fietsroutes zijn nu zo ingewikkeld, dat veel fietsers maar een andere route kiezen en tegen het verkeer 
ingaan. Dat is begrijpelijk, maar wel gevaarlijk.  Afgesproken wordt dat het Comité Haagweg dit punt 
meeneemt bij de besprekingen over de verkeersafwikkeling bij de Hoornbrug.  
 
Om ongeveer 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. Volgende vergadering 9 september 2008 
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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 oktober 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 9 september 2008  

• 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. ERL 
7.b. Frederik Hendrikstraat 
7.c. KVO 
7.d. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
7.e. Stand van zaken schoolplein Esdoornstraat (speelplaats en fietsenstalling) 

 
8. Overige lopende zaken en activiteiten 
 
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 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 9 SEPTEMBER 2008 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter) Andries Bartels, Yvon Schuller 
(penningmeester), Ad van Buuren (best. lid), Chantal van Weezel (opbouwwerker SWR).  
Afwezig gemeld: Maria Eggers (best. lid), Conny van Schagen (best. lid), Klaar Toet (wijkagent), leden 
Comité Haagweg, W. van Peursen, Ruth Haster (Leeuwendaal), Emmy Langezaal (Leeuwendaal) 
Notulen opgemaakt en verzorging van e-mail: Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. De voorzitter opent om 20.05 de vergadering  
 
 
2. Verslag vergadering 12 augustus 2008  

a. Punt 8 10 augustus jl. moet als 10 juli 2008 worden gelezen.  
b. Het bestuur heeft kennis genomen van het door Marlene de Kievith (volwassenwerker SWR) 

ingezonden commentaar. De laatste zin van de betreffende passage wordt geschrapt. 
c. Het verslag wordt verder goedgekeurd. 

 
 
3. Mededelingen 

a. Vanaf deze maand wordt er op een andere manier bij de gemeente vergaderd. Men heeft nu forum 
vergaderingen. Deze avonden zijn veelal gepland op de dinsdagavonden. Als u wilt inspreken, kunt u 
op http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Raad/Forumavond lezen hoe het een en ander in zijn werk 
gaat. Het lijkt er op dat het voor de burgers lastiger wordt om inzicht te krijgen in de iets andere 
manier van inspreken bij een forum. 

b. De introductie activiteiten avond van 3 september jl. is succesvol verlopen en er zijn ongeveer 30 
bezoekers geteld. Het resultaat is dat er nu 3 nieuwe activiteiten starten, het zangkoor Pop-art, 
Braziliaans Axe danslessen en Djembe trommellessen 

c. Per 1 juli is er bij de gemeente een nieuwe organisatiestructuur van start gegaan. Op de website van 
de gemeente is het organogram te vinden. 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_001465 Gem RWK OWSZ Agenda en diverse stukken voor commissie OWSZ vergadering op 23 
juni 2008  

b. I_001466 Gem RWK WSO Agenda en diverse stukken voor commissie WSO vergadering op 24 
juni 2008 

c. I_001467 Gem RWK ABVM Agenda en diverse stukken voor commissie ABVM vergadering 24 
juni 2008 

d. I_001468 SWR 23-jul-08 Afscheid Els van der Plank receptie 4 september 2008 16.00-18.00 uur in 
laan hofrust 

e. I_001469 Gem RWK RAAD Raadsbesluit 1e  halfjaarrapportage  
f. O_001470 Rijswijk Wonen Directeur Pim van Zutphen directeur/bestuurder van Rijswijk Wonen, 

gaat per 1 december 2008 met vervroegd pensioen. 
g. P_001472 SBOR Persbericht voor de start van het activiteitenprogramma 2008-2009  
h. I_001477 Gem RWK College Inzake Kavel Vrijenban (A13) 
i. I_001478 Gem RWK College Overlegmomenten inzake Rijswijk Zuid 
j. I_001479 Gem RWK College Samenvatting regionaal College 9 juli 2008 
k. I_001480 Gem RWK stadhuis Organisatieschema Gemeente Rijswijk per I juli 2008 
l. U_001482 Gem RWK stadhuis Uitnodiging t.a.v. het bestuur voor bijwonen opening Open 

monumentendag 2008 
m. O_001484 Gem RWK CRP Ontvangst bevestiging van onze brief V001476. Diverse vragen n.a.v. 

overleg dd. 2908 over het Bouwplan ERL locatie in de Schoolstraat 
n. I_001485 Gem RWK IOR/L&V Raadsvoorstel Verkoop ERL-locatie aan Bouwfonds MAB 

Ontwikkeling B.V. plus tekening(en). 
o. I_001486 Gem RWK stadhuis Regeling Forum gemeente Rijswijk 2008 
p. I_001487 Gem RWK Griffie Plenaire deel forum 9 september 2008 Lijst van ingekomen stukken 



 

Versie 05-10-2008  n001496.doc 2/3

q. I_001488 Gem RWK Griffie Agenda forum september 2008 + lijst Toezeggingen en Moties 
r. I_001489 Gem RWK OWSZ Raadsvoorstellen en andere stukken ter behandeling in de Commissie 

OWSZ vergadering op 8 september 2008 
s. I_001490 Gem RWK WSO Raadsvoorstellen en andere stukken ter behandeling in de Commissie 

WSO vergadering op 9 september 2008 
t. I_001491 Gem RWK ABVM Raadsvoorstellen en andere stukken ter behandeling in de Commissie 

ABVM vergadering op 9 september 2008 
 
 
5. Verzonden brieven 

a. V_001476 Verslagbrief aan W. van Putten over onze ERL informatie bijeenkomst op 29 augustus 
2008. 

 
 
6. Nieuws uit de raadsstukken 

a. Stukken m.b.t. ERL; zie punt 7a 
b. Besluitvorming Waterplan Rijswijk. 

 
  
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a. ERL-locatie  
1. Op uitnodiging van Wethouder W. van Putten is er overleg geweest met het buurtschap. Op de  

gestelde vragen tijdens dit overleg kon niet direct antwoord worden gegeven.  
2. Helaas waren ook niet alle stukken van de bouwaanvraag beschikbaar.  
3. Op 11 september 2008 vindt een vervolgafspraak plaats. Er zal dan ook iemand van Bouwfonds 

Amstelland aanwezig zijn. We hopen dan dat alle informatie van de bouwaanvraag aanwezig is 
en antwoorden te krijgen op de volgende vragen; 
1. de toe te passen bouwtechniek en de risico’s ten aanzien van de te kiezen methode.  
2. de te nemen maatregelen, ten aanzien van verkeersomleidingen en de gevolgen voor de 

markt en winkelgebied gedurende zowel de sloop als de bouw. Naar alle waarschijnlijkheid 
zal er gelijktijdig in de Fredrik Hendrikstraat ook een bouwproject worden uitgevoerd.  

3. de gevolgen voor de verstoring van de parkeerbalans rond het bouwproject. 
4. Er was enige onduidelijkheid of de stukken nu wel of niet ter inzage lagen en of de informatie 

openbaar is..  
5. Naar het zich laat aanzien zijn er nog steeds afwijkingen ten aanzien van het thans geldende 

bestemmingsplan. 
6. Ten aanzien van de procedurele gang rond de bouwaanvraag werd tijdens dit overleg niet 

duidelijk hoe de aanvraag van dit bouwplan volgens de daarvoor geldende wetten en regels zal 
worden doorlopen. Het buurtschap zal dit nauwlettend volgen. 

7. Vanuit de vergadering wordt gemeld dat direct omwonenden weinig vertrouwen hebben in de 
wijze waarop de gemeente omgaat met dit belangrijke bouwproject in hun directe omgeving. 

 
 

b. Frederik Hendrikstraat 
1. Na de verkeerde rectificatie van de bouwaanvraag in Rijswijk Regel Recht is niets meer 

vernomen van dit bouwplan. Naar het zich laat aanzien moet de bouwaanvraag opnieuw worden 
ingediend.  

2. Het tweede toegezegde overleg, met de direct omwonenden om de laatste technische punten 
door te nemen heeft tot op heden niet plaatsgevonden.  

 
c. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen  

1. Er is vanmiddag overleg geweest. Rien v.d. Velde heeft daar een overzicht van probleempunten 
in gebracht tijdens dit overleg. 

2. De Werkgroep/gebied heeft geen (eerste) ster meer. De procedure moet opnieuw worden 
doorlopen volgens een veranderd systeem waarbij de toetsing niet meer met sterren wordt 
aangegeven.  

3. Het is een komen en gaan van leden van de werkgroep waardoor het functioneren erg lastig en 
moeizaam maakt.  
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4. Willem Schuller verzoekt of de verslagen ook naar info@sbor.nl kunnen worden doorgestuurd. 
5. Ondanks dat er diverse misstanden in de openbare ruimte zijn geconstateerd, is het door het 

ontbreken van een duidelijk beleid niet mogelijk om daadwerkelijk te handhaven. 
6. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt of het niet zinvoller is dat de recentelijk aangestelde 

centrummanager gaat praten met de ondernemers om deze misstanden middels overleg op te 
lossen.  

7. 30 oktober a.s. is de volgende vergadering. 
 

d. Luchtkwaliteit Haagweg Comité Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
1. De leden van het Comité zijn afwezig omdat zij zullen inspreken bij één van de fora 

bijeenkomsten hedenavond. 
 

e. Stand van zaken schoolplein Esdoornstraat 
1. Willem Schuller heeft de afgelopen periode geen gelegenheid gehad om hier aandacht aan te 

besteden. Ook heeft hij niets meer vernomen van Erwin Wupkes. Volgende vergadering hopelijk 
meer. 

 
 
8. Overige lopende zaken  

a. Recentelijk heeft er een ernstig ongeluk plaatsgevonden op de kruising Haagweg/Lindelaan. De 
vergadering is van mening dat de verkeersinstallatie al daar nog steeds niet correct is afgesteld. 
Mogelijk kan het roodlicht camera op de Haagweg richting Hoornbrug geplaatst worden i.p.v. de 
huidige richting naar Den Haag.  

b. Na de hoorzitting van 10 juli 2008 m.b.t. de handhaving aan de Blekerslaan 14/16 is er niets meer 
vernomen van de gemeente. Er is twee maanden geleden een klacht ingediend bij de 
klachtencommissie. Ook is hier tot op heden niets meer van vernomen. De vergadering adviseert om 
deze gang van zaken aanhangig te maken bij de nationale ombudsman. Het kan niet zo zijn dat er 
geen verslag bestaat van de hoorzitting en dat niet aan de belanghebbende wordt toegezonden. 
Hieruit moet dan duidelijk worden of de gemeente inderdaad geen handhaving toepast op 
overtredingen van de wettelijke regels. 

 
 
9. Rondvraag 

a. Er zijn geen rondvragen. 
 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 14 oktober 
2008. 



Versie 01-11-2008   n001504.doc  

 

 

 

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

Dinsdag 11 november 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 14 oktober 2008  

• 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. ERL 
7.b. Frederik Hendrikstraat 
7.c. KVO 
7.d. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
7.e. Stand van zaken schoolplein Esdoornstraat (speelplaats en fietsenstalling) 

 
8. Overige lopende zaken en activiteiten 
  8a Tevredenheidsonderzoek WMO 
 
9. Rondvraag  
 
10. Sluiting  
 
 
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 
 
 
 
 
 

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

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 14 OKTOBER 2008 

 
Aanwezig: Ruud Freeth (Voorzitter) Andries Bartels, Yvon Schuller, na 21.00 (penningmeester), Ad van 
Buuren (best. lid), Conny van Schagen (best. lid), Hans van Rossum (lid Comité Haagweg), Chantal van 
Weezel (opbouwwerker SWR), Klaar Toet tot ca. 21.15 uur (wijkagent), Bert Bos (Leeuwendaal),  Ruth 
Haster (Leeuwendaal) 
Afwezig gemeld: Maria Eggers (best.lid), C. Overbeek (lid Comité Haagweg) 
Notulen opgemaakt door Conny van Schagen 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 september 2008  

a. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 
3. Mededelingen 

a. De SBOR heeft inmiddels een jaar een andere web provider. Hierop wordt een redelijk gemiddeld 
aantal bezoekers gehaald per dag waar men tevreden over is. 

gemiddeld aantal bezoekers per dag op www.sbor.nl
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b. Per 1 november 2008  is er nieuwe regelgeving toepassing voor  het gebruikersbesluit.  

Dit besluit is vereenvoudigd en gaat gelden voor gebruikersvergunning en gebruikersmelding.  
Het gaat van model bouwverordening naar bouwbesluit. Kijk voor meer informatie op 
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=18236&term=gebruiksvergunning 

c. Bert Bos meldt dat de wijkvereniging Leeuwendaal een nieuwskrant heeft uitgebracht die ook op de 
website van Leeuwendaal is te vinden. 
 

4. Ingekomen stukken 
a. I_001492 Gem RWK College Publicatie regel en overweging voor de bouwaanvraag Schoolstraat 31 

(ERL-Locatie)  
b. O_001493 Gem RWK S&S Verzoek aanleveren informatie voor jeugdmagazine voor 3 t/m 12 

jarigen 
c. U_001494 Gem RWK weth SZWOZ Uitnodiging Rijswijkse vrijwilligersreceptie 2008 maandag 8 

december 2008 17.00-19.00 Rijswijkse Schouwburg 
d. U_001495 Vidome en Rijswijk Wonen Verzoek tot deelname Dag van de Dialoog (een plek in jouw 

Rijswijk) op Maandag 3 november 2008.  
o Het betreft de sociale samenhang in Rijswijk. Woningbouwverenigingen Vidomes en 

Rijswijk Wonen willen inwoners uitnodigen in groepjes van 10 deelnemers te discussiëren 
over de sociale samenhang in Rijswijk. Meer informatie hierover is te vinden op 
www.rijswijkindialoog.nl of www.Nederlandindialoog.nl 

e. I_001499 Gem RWK Fora  Forum 14 oktober 2008 met achterliggende stukken zoek op 
www.rijswijk.nl naar Bestuurlijke Documenten- Forum - Agenda 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/Forum/Agenda/ 

f. U_001500 Rijswijk Wonen Vooraankondiging symposium "Sociale samenhang" en 
afscheidsreceptie Pim van Zutphen (directeur Rijswijk Wonen) op dinsdag 25 november 2008 

g. M_001501 E ten houten Mail over een conflict met de gemeente Rijswijk over de handhaving bij 
een bedrijf aan de Blekerslaan 14-16. 

h. M_001502 Rien v.d. Velde  KVO verslag 10/10/2008 en brief aan ondernemers 12/10/2008 n.a.v. 
overvallen op Aldi. Zie verder punt 7.c 
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5. Verzonden brieven 
Er zijn geen verzonden stukken. 

 
 
6. Nieuws uit de raadsstukken 

a. Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Leeuwendaal 1e herziening. 
1. De voorzitter merkt op dat het Beeldkwaliteitsplan al enkele jaren loopt. Bert Bos van de 

wijkvereniging Leeuwendaal meldt dat het om een beperkte aanpassing gaat. 
b. Tijdens het Forum op 14 oktober zal o.a. worden besproken de stand van zaken van een beloftelijst, 

onderzoek fietsparkeerplaatsen Rijswijk 2007, besluitvorming inclusief evaluatie fietsen in de 
Herenstraat. 

c. Functioneren SWR: Wethouder Bolte doet toezegging met het voorbehoud dat het College de cijfers 
van de SWR krijgt. 

d. Rapport Rekenkamercommissie t.a.v. grondexploitatiebeleid van gemeente Rijswijk:  
In dit rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan en opmerkingen gemaakt hoe gemeente 
Rijswijk zich daarin gedraagt en mee omgaat. 

 e. Brief College en B en W inzake stand van zaken motie Haagweg offensief. 
 f. Brief College en B en W inzake stand van zaken verbetering verkeer en luchtkwaliteit. 
g. Tevredenheidsonderzoek WMO: dit stuk zal in een volgende vergadering worden behandeld. 
 
De Raadsstukken en fora stukken  zijn op internet terug te vinden op:  
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/Forum/ 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/raad/ 

 
 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a. ERL 
1. Nadat een gesprek heeft plaatsgevonden met de SBOR, heeft de SBOR nog niet besloten wat de 

volgende acties zullen zijn.  
2. Eind juni is door het Bouwfonds een bouwvergunning aangevraagd. De (aanvraag voor de) 

vergunning is niet goedgekeurd omdat het bouwplan niet in overeenstemming is met het 
bestemmingsplan. Er dient daardoor een artikel 19.2 procedure te worden gevolgd. 14 Dagen 
geleden heeft de Gemeente gepubliceerd dat zij van zins zijn om van het bestemmingsplan af te 
wijken en het bouwplan te accorderen. Dit alles ligt ter inzage met een rapport, ruimtelijke 
onderbouwing en tekeningen waarop men kan zien waar de overschrijdingen zullen zijn. Er 
kunnen thans zienswijzen worden ingediend binnen 6 weken nadat het is gepubliceerd. Als de 
bouwvergunning eenmaal is verleend, kan bezwaar tegen de verleende vergunning worden 
ingediend. Vanaf vandaag, dinsdag 14 oktober, heeft men nog 4 weken de tijd om zienswijzen in 
te dienen bij de gemeente. Inmiddels is wel al een sloop- en kapvergunning vergunning verleend 

3. Afgesproken wordt dat, om rechten veilig te stellen, de SBOR een zienswijze zal indienen en zal 
ingaan op de verleende vergunningen.  

4.  
5. Vanuit de vergadering wordt op gemerkt dat er bij de omwonenden nog steeds niets bekend is en 

er maar niets horen over de plannen en gevolgen. Opgemerkt wordt dat men zich tot de 
gemeente moet wenden met vragen. Na de vergadering is er echter wel gelegenheid om te 
tekeningen te bekijken.  

 
b. Frederik Hendrikstraat 

Dit project loopt nog steeds en zal waarschijnlijk samenvallen met de bouw aan het ERL terrein. Er 
is nog onduidelijkheid over de bouwaanvraag; is deze wel of niet ingediend of is deze weer 
ingetrokken. Het toegezegde nadere overleg met de omwonenden heeft nog niet plaatsgevonden. 
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c. KVO  
Rien vd Velde informeert dat er een spoedvergadering is geweest van het KVO. Klaar Toet vult aan 
dat i.v.m. de aanvraag van het nieuwe keurmerk er in november gewerkt zou worden aan onderdelen 
van de maatregelenmatrix.  
Naar aanleiding van de gevoelens die thans leven in de Herenstraat wordt gezegd dat het in het 
geheel wel veilig is in de Herenstraat maar i.v.m. de overvallen dit toch wel een gevoelig punt is en 
dat het maatschappelijk onrust geeft. Het KVO heeft daarom besloten wat eerder bij elkaar te komen 
om te kijken of een aantal punten wat sneller kunnen worden opgepakt om te laten merken dat men 
er als Keurmerk Veilig Ondernemen mee bezig is.  
Er is een brief uitgestuurd aan de ondernemers met tips, suggesties hoe zij evt. zouden kunnen 
bijdragen aan het wegnemen van onveiligheid bij het personeel. 
Hoewel de opstelling van het KVO wordt gewaardeerd, wordt afgevraagd of hiermee de kous af is. 
Er lijkt immers onderscheid gemaakt te kunnen worden tussen allerlei incidenten. Dat zou ertoe 
kunnen leiden dat de gemeente en politie voor enkele specifieke situaties meer zouden moeten doen, 
dan de KVO stelt. 
Er wordt voorgesteld een brief te schrijven aan de projectleider met de bevindingen van de SBOR 
over deze problematiek. 
 

d. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
1. Ruud Freeth merkt op dat hij een interessant radiogesprek heeft gevolgd waarin iemand aangaf 

naar de Hoge Raad te stappen in een proces m.b.t. de luchtkwaliteit.  
2. Hans van Rossum meldt dat de site van Comité Haagweg is vernieuwd. Er is een officiële 

opening van de site gepland over twee weken waarop de antwoorden zullen worden gepubliceerd 
n.a.v. vragen die zijn voorgelegd aan politieke partijen over de Haagweg. Het Comité zal een 
zaterdag daaropvolgend bij de Aldi met een kraam staan waar verdere publiciteit zal worden 
gegeven over het Comité en haar werkzaamheden. 

3. De Gemeente heeft een proefafsluiting  doorgevoerd bij de insteek van verkeer vanaf de 
Lindelaan naar de Geestbrugweg waar de 3e rijbaan al was ingesleten. De proefafsluiting is 
ingesteld tot januari 2008 om te kijken of het ventwegverkeer wat vriendelijker kan worden 
afgewikkeld en of de fietsers en voetgangers hier geen hinder van zullen ondervinden. Het 
Comité had met de Gemeente andere -begeleidende- maatregelen besproken en zijn echter niet 
als zodanig uitgevoerd.  

4. Zij heeft op 6 november 2008 weer een overleg met dhr. Jense waarin verder zal worden 
gesproken over de  proef. Bert Bos (wijkvereniging Leeuwendaal) reageert hierop dat de nodige 
afsluitingen en of beperkingen op de Haagweg (terugbrengen van 2x2 rijbanen naar 2x1 rijbaan) 
het nodige sluipverkeer met zich zal meebrengen in de achterliggende wijken van de Haagweg. 
Bert Bos pleit voor samenwerking met het Comité m.b.t. het verkeersprobleem.  

5. Er is een nieuw contract gesloten tussen de Gemeente en de HTM over de 
schoonmaakwerkzaamheden op de trambaan. Dit vond plaats eens in de zes weken wat nu is 
omgezet naar een wekelijkse schoonmaakactie. Er wordt nog verder onderzocht hoe de 
veiligheidsmaatregelen voor de schoonmakers zullen worden ingeperkt.  

 
e. Stand van zaken schoolplein Esdoornstraat (speelplaats en fietsenstalling) 

Willem Schuller heeft enkele weken geleden informatie van Chantal van Weezel ontvangen en 
doorgestuurd naar Erwin Wupkes die dit project gaat trekken. Tot op heden zit hier geen voortgang 
in. Chantal van Wezel zegt toe dat zij contact zal zoeken met Erwin Wupkes. 

 
 
8. Overige lopende zaken en activiteiten  

Willem Schuller informeert naar de verkeersafhandeling Haagweg, Geestbrugweg en Lindelaan. Het 
blijkt daar nog steeds een onduidelijke en onoverzichtelijke situatie. De bewonersorganisatie 
Leeuwendaal bevestigt dat de situatie niet is veranderd n.a.v. hun gesprekken met de gemeente en 
aangegeven bevindingen. Er worden suggesties gedaan om de grote verkeersdruk via de Maanweg te 
laten verlopen om zo de Haagweg te ontlasten. Men geeft aan dat het niet gaat om de verkeerscapaciteit 
maar dat er op de Haagweg een andere problematiek is. 
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9. Rondvraag 
Bert Bos (wijkvereniging Leeuwendaal) meldt dat de vereniging lid is geworden van Heliniet en merkt 
ter kennisgeving op dat de SBOR hier geen lid van is geweest.  
Vlietranden groen is een projectgroep geïnitieerd door Leeuwenbergh. Zij zetten zich in voor de 
ontwikkelingen rond Vlietranden die momenteel gaande zijn. 
Het is de bedoeling dat “vuile” industrie van de Binckhorst zal worden verplaatst naar Drievliet waar een 
haven zal komen met betonmolens e.d.. Hier zal ook de industrie van Leidschendam en de Rijswijkse 
Haven naar toe komen. 
In de Vlietranden zullen 5000 woningen komen wat zich uitstrekt tot Hoornwijck. Hoornwijck valt onder  
Rijswijk. Het verbaast Bert Bos dat deze stichting niet is uitgenodigd terwijl zij bijzonder actief zijn om 
zich voor Vlietranden in te zetten. Willem Schuller merkt op dat dit waarschijnlijk te maken heeft dat de 
SBOR niet een juist emailadres heeft van deze actiegroep en vraagt Chantal van Weezel een overzicht te 
maken van alle wijk of bewonersorganisatie die bestaan in Rijswijk. Bert Bos zal Chantal van Weezel 
voorzien van informatie van de stichting. Chantal is daar mee bezig.  
Andries Bartels merkt op dat het nog niet zeker is dat de deze haven in de buurt van Drievliet zal komen. 
Er wordt nog onderzoek gedaan naar alternatieve locaties..  
Ruud Freeth merkt op dat Hoornwijck officieel niet onder de SBOR valt, maar onder de 
bewonersorganisatie Rijswijk Midden. 
 
 

10. Sluiting 
a. Om ongeveer 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.  
b. De volgende vergadering wordt gehouden op 11 november 2008. 
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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 december 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 november 2008  

• 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. ERL 
7.b. Frederik Hendrikstraat 
7.c. KVO 
7.d. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
7.e. Stand van zaken schoolplein Esdoornstraat (speelplaats en fietsenstalling) 

 
8. Overige lopende zaken en activiteiten 
  8a Tevredenheidonderzoek WMO 
  
9. Rondvraag  
 
10. Sluiting  
 
 
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 
 
 
 
 
 

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

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 11 NOVEMBER 2008 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Ad van 
Buuren (best. lid), Hans van Rossum (lid Comité Haagweg), Bert Bos (Leeuwendaal).   
Afwezig gemeld: Andries Bartels, Maria Eggers (best.lid), Klaar Toet (wijkagent), Chantal van Weezel 
(opbouwwerker SWR), C. Overbeek (lid Comité Haagweg), Ruth Haster (Leeuwendaal), Krijn de Graaf 
(CDA), Leendert Verzijden (PvdA), Nico Köhler (GBR), W. van Peursen. 
Notulen opgemaakt door en verzorging van e-mail: Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. Om 20.10 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. De lage opkomst is 
vermoedelijk het gevolg van een gelijktijdige bewonersbijeenkomst van het Rembrandtkwartier, die 
voorafgaand aan hun bijeenkomst een diapresentatie over Oud Rijswijk vertonen. De voorzitter 
vermoed er op aangestuurd wordt om de bewonersbijeenkomsten van het Rembrandkwartier ook op 
de 2e dinsdag van de maand te organiseren. De opbouwwerker van Oud Rijswijk, Chantal van 
Weezel heeft zich toevallig voor vanavond afgemeld i.v.m. andere werkzaamheden. 

 
 
2. Verslag vergadering 14 oktober 2008  

a. In punt 7.d.3. wordt 2008 genoemd dit moet 2009 zijn. 
b. De notulen worden verder goed gekeurd  

 
 
3. Mededelingen 

a. Naar aanleiding van de matige belangstelling en de weinige klachten hebben er toe geleid, dat de 
wijkagent geen spreekuur meer houdt voorafgaande aan onze maandelijkse vergadering. Op de 
website is zowel het telefoonnummer en het e-mail adres van de wijkagent Klaar Toet 0900-8844 of 
klaar.toet@haaglanden.politie.nl en de opbouwwerker Chantal van Weezel 070-3070636 / bgg: 
070-3902402 of cvanweezel@stwr.nl vermeld.  

b. Als gevolg van het nog aanwezige aanplakbiljet kwamen er juist vanavond twee bewoners met een 
klacht over de rumoerige hangjongeren die na sluitingstijd onder de luifel bij Albert Heijn aan 
Kerklaan verblijven. Er is hun geadviseerd om per telefoon of email contact op te nemen met de 
wijkagent en/of de opbouwwerker. 

 
 

4. Ingekomen stukken 
a. I_001505 SWR K. Krouwel Betreft verzoek Comité Haagweg m.b.t. gratis kopiëren van hun 

nieuwsbrief waarbij volgens de gemeente en de SWR, de rekening zou moeten worden betaald door 
Cromvliet, Leeuwendaal en de SBOR. 

b. M_001506 Wijkvereniging Leeuwendaal  E-mail van Bert Bos (Wijkvereniging Leeuwendaal) met 
adressen en informatie over "Vereniging Houdt Vlietrand Groen" zoals is toegezegd op 14 oktober 
2008 

c. I_001507 Gem RWK Griffie Diverse thema agenda;s voor de begrotingsfora van 28 oktober 2008  
plus lijst van ingekomen stukken en achterliggende stukken 

d. I_001508 Gem RWK RAAD Agenda raadsvergadering 4 november 2008 en achterliggende stukken 
e. I_001509 Gem RWK RAAD Raadsbesluit 2e halfjaarrapportage 2008 in commissie op 28 oktober 

2008 
f. I_001510 Gem RWK RAAD Handelingen van de Gemeenteraad v Rijswijk Vergadering van 30 

september 2008 
g. I_001512 Wijkvereniging Leeuwendaal Antwoord van Wijkvereniging Leeuwendaal op de brief van 

SWR, m.b.t. het in rekening brengen van Kopieer kosten, waarin zij aangeven niet akkoord te gaan 
met het voorstel van de SWR, zie ook I001505 en V001511.  

h. O_001515 Gem Rwk Afd. Bedrijfsvoering Ontvangst bevestiging van V001513 Bezwaarschrift 
verlening Sloopvergunning ERL-locatie Schoolstraat 31 te Rijswijk intern verleend op 18 sep 2008 
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i. O_001516 Gem Rwk Afd. Bedrijfsvoering Ontvangst bevestiging van V001514 Bezwaarschrift 
verlening Kapvergunning van 7 bomen rond de ERL-locatie Schoolstraat 31 te Rijswijk intern 
verleend op 9 oktober 2008  

j. O_001519 Gem Rwk Afd. Bedrijfsvoering Ontvangst bevestiging V001517 Zienswijze op het 
verlenen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan “Oud-Rijswijk”  

k. I_001520 Gem RWK RAAD IB 08/057 t/m IB08/060 Diverse beleidsnotities aan de Raad  
l. I_001521 Gem RWK deel forum Hilvoordezaal  Niet vastgesteld openbaar verslag forum 

Hilvoordezaal 28 oktober 2008 
m. O_001522 Gem RWK SVVS Plannen Oud Rijswijk en afronding van de puntjes op de …I, zie 

I001454 
n. M_001527 Wijkvereniging Leeuwendaal Diverse e-mails en cc brief m.b.t. de bezorgd over de 

verkeerseffecten op de omliggende wijken. Bij realisatie van voorgestelde plannen Comité Haagweg 
bestaat er een grote kans dat het sluipverkeer in de wijken Leeuwendaal, Oud Rijswijk en Cromvliet 
tot een onaanvaardbaar niveau zal stijgen. 

 
 
5. Verzonden brieven 

a. V_001511 SWR Antwoord op I001505 Niet akkoord met het voorstel van de SWR 
b. V_001513 Gem RWK College Bezwaarschrift verlening Sloopvergunning ERL-locatie Schoolstraat 

31 te Rijswijk intern verleend op 18 sep 2008  
c. V_001514 Gem RWK College Bezwaarschrift verlening Kapvergunning van 7 bomen rond de ERL-

locatie Schoolstraat 31 te Rijswijk intern verleend op 9 oktober 2008 
d. V_001517 Gem RWK College Zienswijze op het verlenen van vrijstelling van het geldende 

bestemmingsplan “Oud-Rijswijk” 
 
6. Nieuws uit de raadsstukken 

a. Agenda speciale najaarsbegroting vergadering. 
b. Bestemmingsplan Rijswijk zuid 
c. Nieuwe leges en tarief bedragen voor 2009 
d. Definities van het misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden. 
e. Bestemmingsplan ter Nieburg 
f. Een bewoner wilde de detail begrotingen inzien maar dit werd niet toegestaan. 
g. Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit Rijswijk 
 
De Raadsstukken en fora stukken zijn op internet terug te vinden op:  
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/Forum/ 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/raad/ 

 
 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a. ERL 
1. Er zijn een drietal brieven verzonden zoals eerder is vermeld.  

 
b. Frederik Hendrikstraat 

Er nog steeds niets bekend over de voortgang 
 

c. KVO  
1. Rien van der Velde meldt dat, als de nog opstaande actiepunten voor 15 december a.s. zijn 

uitgevoerd, de eerste ster weer is hergewaardeerd voor veilig ondernemen, winkelen en wonen in 
Oud Rijswijk. De eerste geeft eigenlijk een plan van aanpak weer. Als alle punten in dit plan 
binnen een bepaalde tijd zijn gerealiseerd kan een tweede ster worden verkregen. Op de 
koopzondag 21 december a.s. wordt de eerste ster uitgereikt aan de deelnemende partijen. Yvon 
Schuller zal namens het bestuur het certificaat in ontvangst nemen. 
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2. Rien van de Velde meldt dat de ondernemers bij de gemeente wil verzoeken om het 
parkeerterrein “Tuinstraat” op zaterdag betaald parkeren te maken. De voorzitter geeft aan dat 
dit waarschijnlijk niet is toegestaan. Hij zal nog gaan zoeken naar jurisprudenties over 
soortgelijke gevallen. De vergadering spreekt zijn bezorgdheid uit over dit voorstel omdat 
onduidelijk is waar de direct omwonenden buurtbewoners op zaterdag dan hun auto moeten 
parkeren. Verder ontstaat hierdoor een aanzienlijke verstoring van de parkeerbalans op de 
zaterdagen. Ook zullen de voorgenomen bouwplannen gedurende de sloop en bouw een plek 
nodig hebben voor hun materialen en bouwketen. De riolering in Schoolstraat zal aan het einde 
van die periode worden vervangen. Al met al zullen al deze activiteiten van grote invloed zijn 
voor zowel de markt als de ondernemers in Oud Rijswijk. 

3. De ondernemers willen dat de parkeerplaats van GreenWheels weer gewoon gebruikt kan 
worden. De vergadering is hier nogal verbaasd over. Er zijn ook parkeerplaatsen onttrokken om 
er terrassen van te maken die hoofdzakelijk in de zomerperiode worden gebruikt. 
 

d. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
1. Na de SBOR vergadering van 14 oktober jl. is er overleg gevoerd met de wijkvereniging 

Leeuwendaal over de ontwikkelingen van de te nemen maatregelen en de mogelijk gevolgen 
hiervan voor de wijk Leeuwendaal. Er is afgesproken om elkaar regelmatig te informeren en 
overleg te voeren. 

2. In het laatste overleg met Wethouder Jense is er nagenoeg niet gesproken over 3e 
voortgangsrapportage. De wethouder komt met een pakket van maatregelen (2009-2014) die ook 
vanaf morgen zijn te lezen op de website van het Comité. Begin januari 2009 zal er nog meer 
bekend worden en zal er een begeleidende commissie worden gevormd door belanghebbende 
groepen. 

3. Er zal ook een extra roodlicht flitspaal worden geplaatst voor één van de stoplichten in de  
richting naar de Hoornbrug.  

4. Het comité zal deze ontwikkeling en toezegging met meer dan normale belangstelling blijven 
volgen. 

5. Bert Bos van de wijkvereniging Leeuwendaal onderschrijft de doelstellingen van het Comité 
Haagweg voor een betere luchtkwaliteit in de woonomgeving, maar memoreert tevens dat 
Leeuwendaal zeer bezorgd is de over de nogal sterk gerichte acties die alleen op de Haagweg 
van toepassing zijn. De wijkvereniging Leeuwendaal, maar ook de andere omliggende wijken 
moeten gesprekspartner worden bij het overleg met de gemeente. Bert Bos benadrukt nogmaals 
dat de bewoners van Leeuwendaal meer dan bezorgd zijn over ontwikkelingen rond Haagweg en 
de gevolgen voor Leeuwendaal.  

6. Een bewoner van de Lindelaan vraagt of er ook rekening wordt gehouden met de 
luchtverontreiniging op de Lindelaan. Er wordt hier volgens deze bewoner te weinig of geen 
rekening mee gehouden. 

7. De voorzitter stelt voor om de SBOR als voortrekker deze problematiek breder onder de 
aandacht te brengen en trachten de bindende factor te zijn. Voorwaarde is wel dat er een aantal 
bewoners uit de omliggende wijken rond de Haagweg hiervoor tijd vrij maken om daar invulling 
aan te geven. 

  
e. Stand van zaken schoolplein Esdoornstraat (speelplaats en fietsenstalling) 

1. Opbouwwerker Chantal van Wezel had in de vorige vergadering toegezegd contact op te nemen 
met Erwin Wupkes. Er is verder niets meer gehoord van Chantal van Wezel of Erwin Wupkes. 

 
 
8. Overige lopende zaken en activiteiten  

a. Op de agenda staat de behandeling van het “tevredenheidonderzoek WMO” vermeld. Aangezien 
Andries Bartels niet aanwezig is en dit onderwerp zou voorbereiden, verplaatsen we dit naar de 
volgende vergadering. 

b. De voorzitter meldt dat de waarde van de beeldkwaliteitplannen in de nabij toekomst zullen 
veranderen.. Het is in de toekomst de bedoeling dat de welstandnota uit de woningwet zal 
verdwijnen. Voor meer informatie kijk op www.bouwwereld.nl 
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c. In de vorige vergadering is vergeten een e-mail te behandelen van een bewoner uit Leliestraat over 
het handhavingprobleem van de Blekerslaan 14/16. In de mail wordt gemeld dat er op navraag door 
een gemeenteraadslid er zich geen strijdigheden voor doen. Volgens het antwoord van een gemeente 
ambtenaar is er sprake van een “gewoonte recht”voor de Blekerlaan 14/16. Het gemeenteraadslid 
legt zich hierbij neer. De voorzitter van de SBOR heeft zijn twijfel over juistheid van dit antwoord. 
Hij zal dit nog verder uitzoeken Verder is de bewoner van de Leliestraat gewezen op de mogelijk om 
de inspectie van VROM in te schakelen.  
 

 
9. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 
 
 

10. Sluiting 
a. Om ongeveer 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.  
b. De volgende vergadering wordt gehouden op 9 december 2008. 
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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 januari 2009, 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 december 2008  
• 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. ERL 
7.b. Frederik Hendrikstraat en Emmastraat/Willemstraat 
7.c. KVO 
7.d. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
7.e. Stand van zaken schoolplein Esdoornstraat (speelplaats en fietsenstalling) 

 
8. Overige lopende zaken en activiteiten 
    
9. Rondvraag  
 
10. Sluiting  
 

Aansluitend aan de vergadering nodigen wij u van harte uit 
om met ons te toasten op een voorspoedig en gezond 2009 

 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 
 
 
 
 
 

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

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 9 DECEMBER 2008 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Ad van 
Buuren (best. lid), Ank Visscher, Rien van de Velde, Paul Mathot (Voorz. Comité Haagweg), Hans Simons 
(best.lid PvdA)   
Afwezig gemeld: Andries Bartels, Klaar Toet (wijkagent), Chantal van Weezel (opbouwwerker SWR), Ruth 
Haster (Leeuwendaal) Bert Bos (Leeuwendaal), Betty Trinthamer (VVD), W. van Peursen. 
Notulen opgemaakt door en verzorging van e-mail: Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. Om 20.10 opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
 
2. Verslag vergadering 11 november 2008  

a. Naar aanleiding van de notulen wordt opgemerkt dat het jammer is, dat onze wijkagent regelmatig 
niet aanwezig is. We hopen dat de wijkagent volgend jaar meer in de gelegenheid zal zijn om onze 
vergaderingen te bezoeken. 

b. Over de genoemde klacht in punt 3b heeft het buurtschap een email afschrift ontvangen van twee 
bewoners, die een zeer duidelijke omschreven klacht over de jongeren bij Albert Heijn, naar zowel 
de politie als de SWR hebben verstuurd, met verzoek om binnen een redelijk termijn hier actie op te 
ondernemen. Chantal van Weezel meldt aan het buurtschap per email dat de wijkagent en de 
jongerenwerker van de SWR hier op in zullen springen.   

c. De voorzitter had het verstandiger gevonden als onze opbouwwerker Chantal van Weezel vooraf aan 
onze vergadering meer openheid van zaken had gegeven over de reden van haar aanwezigheid. Zij 
heeft naar aanleiding van de notulen, per email gemeld dat zij inderdaad bij de vergadering van de St.  
Bewonersorganisatie Rembrandtkwartier aanwezig was. Verder meldt ze dat er door de St.  
Bewonersorganisatie Rembrandtkwartier niet wordt aangestuurd om de vergaderingen ook op de 2e 
dinsdagavond van de maand te plannen. 

 
 
3. Mededelingen 

a. De voorzitter vraagt aan Willem Schuller of hij de functie van secretaris, die nu nog formeel door de 
voorzitter wordt bekleed, op zich wil nemen. Willem Schuller stem daar in toe. Vanuit de 
vergadering melden zich geen andere kandidaten. Vervolgens heeft de vergadering geen bezwaar 
tegen de toetreding van Willem Schuller als secretaris in het bestuur van de SBOR.  

b. De vergadering gaat ook akkoord met nog twee andere kandidaten, Ank Visscher en Rien van de 
Velde, die zich hebben aangemeld om als bestuurslid toe te treden tot het bestuur.     

 
 

4. Ingekomen stukken 
a. I_001523 Gem Rwk juridische zaken Verzoek om de statuten van de SBOR op te sturen dit naar 

aanleiding van onze bezwaarschriften tegen de sloop en kap vergunning ERL-locatie zie V001513 en 
V001514  

b. I_001528 Gem RWK Fora Forum 25 november 2008 met achterliggende stukken. 
c. I_001529 Rijswijk Wonen Nieuwsbrief november 2008 Woonzorgcomplex Onderwatershof  
d. O_001530 Gem Rwk Afd. Bedrijfsvoering Ontvangst bevestiging F001525 Bezwaarschrift tegen 

de vaststelling subsidie 2007 
e. I_001531 Gem RWK participatie Aanvraag bijdrage Koninginnedag 2009 en Straatspeeldag 2008 

voor 15 maart 2009 indienen. 
f. M_001532 Rijswijk Wonen E-mail met tekeningen van 9 appartementen. Stadhoudersstraat 19 

hoek Fredrik Herdrikstraat  
g. U_001533 Gem RWK Afd. Projecten bureau Informatiebijeenkomst over de Landgoederenzone op 

maandagavond 8 of donderdagavond 9 december 2008  in de Oude Kerk en Stadhuis bogaardplein 
15. open vanaf 19.00 presentatie 19.30 

h. O_001534 Woonbond Nationaal klimaatstraatfeest 16 mei 2009 
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i. I_001535 Gem RWK Forum Raadszaal  Openbare notulen van Plenair forum van 25 november 
2008 nog niet vastgesteld  

j. I_001536 Gem RWK SZF Openbare notulen van Sociale Zaken en Financiën forum van 25 
november 2008 nog niet vastgesteld  

k. I_001537 Gem RWK Forum Plenair Deel Openbare notulen van Raadzaal forum van 25 
november 2008 nog niet vastgesteld  

l. I_001538 Gem RWK College Kerst en Nieuwjaars kaart 2009 
m. I_001539 Wijkvereniging Leeuwendaal  December 2008 wijkkrant + enquête Leeuwendaal 
n. M_001540 Comité Haagweg Mankementen lijst december 2008  
o. T_001541 Rijswijk Wonen Tekeningen Frederick Hendrikstraat-Stadhoudersstraat. 
p. Een E-mail van een bewoner uit de Stadhoudersstraat over de mogelijke plaatsing van een 

ondergrondse vuilcontainer op de hoek van de Stadhoudersstraat en Rozenstraat. De bewoner(s) 
wil(len) hier bezwaar tegen maken.  
1. Het buurtschap heeft onder verwijzing naar het boekje “Oud Rijswijk zet de puntjes op i….”  

geantwoord dat er het beste contact kan worden opgenomen met de gemeente Rijswijk over deze 
kwestie. 

Naar aanleiding van de ingekomen stukken, vraagt Hans Simons of het duidelijk is op welke manier de 
raad en het college sinds kort in het openbaar vergaderen. Er zijn diverse fora die verschillende 
onderwerpen behandelen. De commissies bestaan niet meer. In een forum vergadering kan de burger nu 
ook mee discussiëren. Bij een plenaire vergadering kan er alleen worden ingesproken.  

 
 
5. Verzonden brieven 

a. Er zijn geen verzonden brieven. 
 

 
6. Nieuws uit de raadsstukken 

a. Er zijn bijzonderheden te melden. 
 
Kijk op voor meer informatie over raadsstukken en fora op het  internet op: 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/Forum/ 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/raad/   
 

 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a.  ERL 
1. Naar aanleiding van het publiceren van de kap- en sloopvergunning vindt er een hoorzitting 

plaats op 8 januari 2009 in het stadhuis van Rijswijk. De bezwaarmakers zijn hiervoor 
schriftelijk uitgenodigd. 

2. De vergadering spreekt zijn onvrede uit over de zeer verwarrende manier waarop de gemeente 
Rijswijk de sloopvergunning tot twee maal toe heeft gepubliceerd. Op deze manier wordt het de 
burgers erg lastig gemaakt om hierop te reageren.  

 
b.  Frederik Hendrikstraat 

1. Er is naar aanleiding van de vorige vergadering opnieuw contact gezocht met Rijswijk Wonen. 
Dit heeft geresulteerd in het toezenden van de tekeningen van het bouwplan, naar een drietal 
direct betrokken omwonenden. In het begeleidend schrijven worden deze personen opgeroepen 
om te reageren op de aanpassingen en wijzigingen van de tekeningen. Op basis van deze 
tekeningen zal een hernieuwde bouwaanvraag bij de gemeente worden ingediend. 

 
c.  KVO  

1. In de vorige vergadering is gesproken over de parkeerplaats voor de rode auto’s van 
“greenwheels” in de Herenstraat. Inmiddels heeft de gemeente middels een publicatie in Groot 
Rijswijk nog een nieuwe plaats (Kerklaan-Lindenlaan bij de brievenbus) aangewezen. 

2. De uitreiking van de eerste ster zal plaatsvinden op zondag 21 december a.s. in de 
Herenstraat/Kerklaan. 

3. Er wordt geconstateerd dat er regelmatig gesproken kan worden van rommelige en chaotische 
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verkeersdrukte in Herenstraat en Willemstraat. Er is nauwelijks sprake van enige vorm van 
handhaving m.b.t. verkeerd,dubbel en veel te lang parkeren.  

4. De voorzitter geeft aan dat, als men de afspraken die op 21 december a.s. met de uitreiking van 
een certificaat worden bekrachtigd,  de deelnemende partijen niet vrijwaart van uitvoeren van 
duidelijke waarneembare handhaving van de regels en voorschriften. 

5. De enkele opstelstrook in de Herenstraat in de richting van de Haagweg en de slecht afgestelde 
stoplichten dragen niet bij tot goede afvloeiing van het verkeer. Op vrijdagmiddagen en 
zaterdagen lijdt dit tot veel ergernis en een verhoogde luchtvervuiling ter plaatse. 

6. Hans Simons vraagt of de van Vredenburchweg ook binnen het werk terrein valt van de SBOR 
en van het KVO? Dit valt  binnen het werkgebied van de SBOR maar niet van het KVO. Er 
wordt ter hoogte van de school, met name door ouders die hun kinderen met auto naar school 
brengen, op onverantwoorde wijze geparkeerd. Er is vaak geen toezicht op de uitstappende 
kinderen waarbij dit soms lijdt tot gevaarlijke situaties. Ook hier is geen enkele vorm van 
handhaving waargenomen.  
 

d.  Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
1. Opvallend op de mankementlijst van de secretaris van het comité, die wij regelmatig per email 

ontvangen, is de opmerking over een constructief gesprek met de wijkagent over mogelijkheden 
en onmogelijk heden van de eerder geuite klachten. Voorzitter Paul Mathot voegt hier aan toe 
dat dit wel degelijk bijdraagt aan het oplossen van de mankementen. Ten aanzien van het 
genoemde vegen wordt vanuit de vergadering gemeld dat de laatste 3 à 4 weken er geen enkele 
keer in de buurt is geveegd door Avalex. In vergelijking met 5 à 7 jaar geleden is dit alleen maar 
slechter geworden.   

2. Tijdens de vergadering gaat Paul Mathot uitgebreid in op het Grootschalig project dat rond de 
Haagweg in de komende jaren zal plaatsvinden. Noot notulist; In overleg met de secretaris van 
het comité vindt hier u hieronder de tekst aangaande dit project zoals dit staat vermeld op hun 
website onder de link;  
http://www.haagweg-rijswijk.nl/Pages/body_1.1.0_Laatste%20nieuws.htm  

 
Grootschalig project voor aanpassen van de Haagweg 
Begin 2009 zal de Gemeente Rijswijk een plan opstellen om de gehele Haagweg 
grootscheeps aan te pakken. Er zijn een aantal aanleidingen waarom er werkzaamheden 
aan de Haagweg moeten plaatsvinden. 
• Comité Haagweg 

Het Comité Haagweg heeft de afgelopen anderhalf jaar hard aan de weg getimmerd. 
Hierdoor is er een breed politiek draagvlak voor het aanpakken van de problemen aan 
de Haagweg 

• Verhogen van en onderhoud aan de Hoornbrug 
De komende jaren moet er groot onderhoud aan de Hoornbrug worden gepleegd 
waardoor deze gedurende langere tijd (gedeeltelijk) gesloten zal zijn voor verkeer. 
Daarnaast zal de onderdoorvaart met zeker een meter moeten worden verhoogd. 
Hiervoor zal het wegdek op de brug verhoogd moeten worden met ongeveer 60 cm. 
Volgens de heer Jense zal het talud van de brug verlengd moeten worden. Er is 
inmiddels € 10.000.000 beschikbaar gesteld door het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat voor deze aanpassing. 

• Verbreden van de trambaan 
Er zijn 22 nieuwe trams besteld voor Haaglanden. Dit is breder materieel dan de huidige 
trams. De nieuwe trams voldoen daarmee aan de nieuwe eisen voor openbaar vervoer. 
Gevolg is wel dat een tramspoor minimaal 20 centimeter breder moet zijn dan de huidige 
sporen. Dit betekend dat de trambaan aan beide zijden ca 30 cm breder moet worden. 

• Vervangen hoofdriool 
Het oude hoofdriool dat aan de even nummers zijde van Delft naar Den Haag loopt is 
aan volledige vervanging toe. Enige tijd geleden is er al een instorting van het riool onder 
de Haagweg geweest. Onderzocht moet nog worden of de oude rioolpijp hiervoor geheel 
moet worden verwijderd.  

  
Verbeteren inrichting van en leefbaarheid aan de Haagweg 
Naast deze aanpassingen is de  Gemeente voornemens de volgende maatregelen ter 
verbetering van leefbaarheid van de Haagweg door te voeren:. 
• Daadwerkelijke meting luchtkwaliteit en verkeersstromen 

Er is geld beschikbaar gekomen om de luchtkwaliteit en de verkeersstromen aan de 
Haagweg daadwerkelijk te gaan meten. Dit zal inzicht geven in het feitelijke probleem 
(dus de vervuiling wordt dan niet meer alleen berekend maar ook echt gemeten). Door 
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tijdens de werkzaamheden aan brug, tram en riool de verkeersstromen te meten wordt 
inzicht worden verkrengen in de effecten van maatregelen op het verkeer. Deze 
resultaten zullen mede bepalend zijn voor de definitieve inrichtring van de Haagweg. 

• Bomen en beplanting 
Bomen en beplanting hebben een gunstig effect op luchtverontreiniging en de 
verspreiding daarvan. Er is inmiddels geld beschikbaar voor nieuwe groenvoorziening 
aan de Haagweg 

• Snelheidscamera’s 
Verkeersofficier Koos Spee (o.a. bekend van het programma wegmisbruikers) heeft 
groen licht gegeven voor het plaatsten van extra snelheid/rood licht camera’s aan de 
Haagweg. In het bijzonder de richting Den Haag uitgaand richting de Hoornbrug zal 
beter gecontroleerd gaan worden met permanenten camera’s. 

• Bovengrondse infrastructurele maatregelen 
Afgezien van de €10 miljoen voor de Hoornbrug is er een bedrag van € 2.500.000 
beschikbaar voor deze zogenaamde bovengrondse infrastructurele maatregelen.  

 
Totaalproject 
Er staan zoals gezegd een groot aantal grote infrastructurele ingrepen op de planning en 
zijn er eindelijk concrete plannen voor het verbeteren van de leefbaarheid aan de Haagweg. 
Voor een goede coördinatie en uitvoering van al deze maatregelen zal de Gemeente 
Rijswijk een totaalproject opstarten dat verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van al 
deze ingrepen. Dit project zal begin 2009 van start gaan (met het opstellen van een plan en 
planning) en een doorlooptijd hebben tot ca 2014. Gedurende dit project zal naast de 
infrastructurele maatregelen vanzelf ook gekeken moeten worden naar zaken als 
luchtkwaliteit, geluidsoverlast, veiligheid en de aantrekkelijkheid van de Haagweg. En keuze 
voor de definitieve keuze van het aantal rijbanen, fietsroutes en parkeerplaatsen zal ook in 
dit project gaan plaatsvinden. 
 
Rol Comité Haagweg Rijswijk 
Belangrijk in het kader van dit project is o.a. de communicatie naar een fors deel van 
Rijswijk, immers de effecten van dit project raken naast de Haagweg ook de aangrenzende 
wijken. Om die reden zal er een begeleidingscommissie in het leven worden geroepen 
waarin naast het Comité Haagweg vanzelfsprekend ook vertegenwoordigers van de 
aangrenzende wijken en andere belangengroepen (zoals bedrijfsleven) gevraagd zullen 
worden zitting te nemen. Het Comité Haagweg zal dus de belangen van de bewoners en 
gebruikers van de Haagweg blijven vertegenwoordigen. Met de Gemeente Rijswijk is al 
afgesproken dat zij het Comité Haagweg in het eerste kwartaal van 2009 weer uitnodigen 
voor een gesprek, waar wij informatie zullen krijgen over het project, en zo mogelijk al 
inzicht krijgen in het plan en de planning. 
 

3. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat er geen maatregelen worden gemeld die bijdragen 
aan het verminderen van en/of omleiden van de hoeveelheid voortuigen. Bij voorbeeld de draai 
rechtsaf vanaf de Hoornbrug is nog steeds in ernstig vervuild punt. Te smalle tramhaltes en 
andere onveilige situaties. Paul Mathot merkt op dat het nu de tijd is om alle andere genoemde 
ideeën en andere punten mee te nemen en te bespreken in het kader van dit project.  

4. De SBOR heeft eerder voorgesteld om dit onderwerp te coördineren en om de andere 
bewonersorganisaties hierin te betrekken en te begeleiden. Als voorbeeld wordt de luchtkwaliteit 
op Lindelaan genoemd die wellicht nog slechter is dan die op de Haagweg. Er wordt 
afgesproken dat het Comité via de website alle mogelijke ideeën verzameld en hier weer 
bespreken. De SBOR wacht met belangstelling op de uitnodiging van de belangencommissie. 

5. Met betrekking tot de regulerende snelheidsmeter die opgesteld staat komende vanaf de 
hoornbrug richting stoplicht Lindelaan merkt Willem Schuller op, dat de snelheid cijfers op het 
boord veel te veel aandacht trekken dan het stoplicht voor de voetgangers bij de tramhalte 
ervoor. Met als gevolg dat daar een gevaarlijke situatie ontstaat en er nog meer door het rode 
stoplicht worden gereden dan nu al gebeurd. De Snelheidsmeter lijkt te veel aandacht te trekken. 

6. Er wordt gevraagd waar meer informatie is te vinden over de luchtkwaliteit in Rijswijk? Op de 
website van de http://www.rijswijk.nl en http://www.haagweg-rijswijk.nl is meer gedetailleerde 
in formatie beschikbaar. 

 
e.  Stand van zaken schoolplein Esdoornstraat (speelplaats en fietsenstalling) 

1. Erwin Wupkes heeft aangegeven dat hij via de gemeente Rijswijk en de SBOR niet veel verder 
is gekomen met zijn inspanningen voor een verbeterde speelplaats in de Esdoornstraat. Hij stopt 
vooralsnog met zijn inspanningen rond dit onderwerp.  

2. De SWR en de SBOR zullen samen in 2009 trachten meer invulling aan dit onderwerp te geven.  
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8. Overige lopende zaken en activiteiten  

a. De voorzitter meldt dat op de agenda het Tevredenheidonderzoek WMO staat vermeld. Na lezing 
van de stukken zijn niet veel problemen geconstateerd. De cliënten die gebruik van maken van de 
diensten van de WMO geven de gemeente een 7,7. Een verbeterpunt is bijvoorbeeld de 
onbekendheid van de WMO raad onder cliënten. 

b. Hans Simons vraagt wanneer het de laatste keer is geweest dat “de buurtschapmeester” aanwezig is 
geweest bij een vergadering van het buurtschap. De voorzitter antwoordt dat we dit jaar 
Burgemeester Mw. I. v.d. Wel al hebben benaderd maar dat het nog niet tot een concrete afspraak is 
gekomen. Een mogelijk thema voor deze avond kan mogelijk de WMO zijn. 

c. Meerdere aanwezige zijn gisteravond bij de voorlichting over de inspraak m.b.t. het 
bestemmingsplan “Landgoederen zone” geweest. Belangrijke punten hierbij zijn: belangenafweging, 
motivering, zorgvuldigheid en evenredigheid. Waarbij de belangenafweging zwaar weegt. 
 

 
9. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 
 
 

10. Sluiting 
a. Om ongeveer 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.  
b. De volgende vergadering wordt gehouden op 13 januari 2008. 
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