
Versie 02-02-2013 

 
 

 
Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) 
die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 12 februari 2013 om 20.00 uur, Esdoornstraat nr. 3A 
te Rijswijk, INGANG in de hoek van het schoolplein  

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen e-mail dan naar 
info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 8 januari 2013  

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

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

6.a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk, waaronder: 
 - ERL 
 - Stadhoudersstraat-Frederik Hendrikstraat 
6.b. KVO 
6.c. Project Haagweg 
6.d. Ondergrondse afvalcontainers 
6.e. Voortgang actualisering bestemmingsplan Oud Rijswijk 

 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 
 
8. Rondvraag  
 
9. Sluiting  
 
Namens het bestuur van de SBOR 
 

Buurthuis  
Esdoornstraat 3A, 2282 RZ Rijswijk 
Tel. 0616195219 
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 8 JANUARI 2012 

 

Aanwezig: Enkele bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn.), Willem Schuller (secr.), 
Andries Bartels (best.lid), Rien v.d. Velde (best.lid), Jac Monster (penn. SWHR-BIZ), Dick Jense (weth.), 
Henny van de Horst (GBR), Diny Sonneveldt (GBR), Erik van der Veer (PvdA), Yvonne Hagenaars (PvdA),  
Afwezig gemeld: Klaar Toet (wijkagent), Linda Heijnen (SP), Esther Elkerbout, Jaap de Vries, Rina 
Huuksloot. 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 

1. Opening 
a. Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
b. De voorzitter wenst alle aanwezigen een voorspoedig en gezond 2013 toe. 

 
 
2. Verslag vergadering 11 december 2012  

a. Er zijn geen opmerkingen over de notulen. 
 
 
3. Mededelingen 

a. De gezamenlijk georganiseerde activiteit (vrijdag 21 december jl) van de SWHR-BIZ (Chrismas 
Late Night Shopping) en de Kerken (Oude Kerk en Bonifatius Kerk), SBOR, Theatergroep SPOT en Trias 
(Beleef de Kerstsfeer in Oud Rijswijk) werd zeer goed bezocht. Er zijn meer dan 800 mensen in de 
Oude Kerk geweest. Voor de Oude Kerk was een gezellige Kerstmarkt. Vanuit de vergadering 
meldden de aanwezigen ook positieve reacties. Museum Rijswijk had een interessante inloop 
mogelijkheid, waar ook de Historische Vereniging present was. Jac Monster meldt dat er 160 
snoepzakken bij de kramen zijn uitgedeeld aan kinderen. Dus ook hier zeker 400 personen en/of 
ouders met kinderen. 95% van de winkels waren die avond open. Ook de samenwerking tussen de 
diverse organisaties is door de SWHR-BIZ is al zeer prettig ervaren en heeft alle lof voor de 
organisatie.  

 
 
4. Ingekomen stukken 

a.  I_002611 Gem RWK RAAD Agenda raadsvergadering dinsdag 18 december 2012 + 
achterliggende stukken  

 
Voor het volgen van de wekelijkse gemeente publicaties, raadsstukken en besluiten is het 
raadzaam om je op te geven voor een (of meerdere) digitale nieuwsbrief van de gemeente op 
link http://www.rijswijk.nl/aanmelden 

 
 
5. Verzonden brieven/e-mails 

a. V_002612  Gem. RWK Burgemeester Verzoek voor een gesprek met de Buurtschapmeester. 
b. M_002627 SWR Ingevulde matrix met prioriteiten t.b.v. de inspraakavond “Bevorderen van de 

bewonersparticipatie, Rijswijkse bewoners doen mee”  
 
 
6. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. ERL De sloop is bijna klaar. Na het volledig opruimen en schoon opleveren van het terrein zal de 

Blekerslaan tot aan de start van bouw weer vrij worden gegeven voor het verkeer. 
2. 2. Hoek Stadhoudersstraat-Fredrik Hendrikstraat Het Buurtschap heeft met zowel de 

gemeente als Rijswijk Wonen en Philadelphia afgesproken dat het Buurtschap begin 2013 weer 
bilateraal  contact opneemt  om te kijken of wat verder gekomen kan worden met dit project. Het 
jaar is nu net begonnen. Dus die actie moet nog wordt uitgevoerd.   
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b. KVO 

1. Er zijn geen aanvullende mededelingen sinds de voorgaande COR vergadering 
 

c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/plannen-projecten/haagweg 
1. De volgende bijeenkomst is 30 januari 2013. Er zijn geen bijzonderheden te melden. Tussen 23 

en 30 januari kunnen de leden van het Omgevingsteam de laatste tekening inzien. 
 

d. Ondergrondse containers 
1. Er was een discussie punt over één locatie. Deze kwestie ligt iets genuanceerder, dan de vorige 

vergadering is besproken. De gemeente kijkt nog hoe met deze locatie en de zienswijzen moet 
worden omgegaan. 

2. Er wordt een vraag gesteld over de afspraken over het legen van de ondergrondse containers. Het 
is regelmatig erg rommelige door het vele afval  bij de Hema. Wethouder Jense antwoordt dat het 
een nieuwe locatie betreft waar nog niet de juiste leeg frequentie door Avalex is bepaald. Ook 
werd voor de jaarwisseling de stortkokers afgesloten. Door een iets verkeerde communicatie zijn 
de stortkokers later geopend dan was gemeld in diverse publicaties. Ook kan het mogelijke zijn 
dat ondernemers afval hebben gedeponeerd bij op deze locatie. Dit is duidelijk niet de bedoeling 
en ook niet toegestaan. De ondernemers moeten aparte contracten afsluiten voor het afvoeren van 
hun bedrijfsafval. De capaciteit is afgestemd op het gebruik voor alleen bewoners. Jac Monster 
(SWHR-BIZ) meldt dat hij in hun eerst volgende vergadering de afspraken en het gewenste 
gedrag van de ondernemers onder de aandacht zal brengen. Een van de aanwezigen meldt dat het 
jammer is dan mensen hun afval gewoon bij de container plaatsen, als die vanwege oud-  en 
nieuw tijdelijk dicht is. Dat zou toch niet moeten gebeuren.  

3. Uit de vergadering worden nog wat problemen en storingen besproken. Voorgesteld wordt om 
een storingsnummer op de pas of containers te vermelden. 
 

e. Start voorbereiding herziening bestemmingsplan Oud Rijswijk zie ook     
http://www.rijswijk.nl/actueel/bestemmingsplannen/oud-rijswijk 
1. Op zaterdag de 12e januari a.s. van 11.00-16.00 uur is in de winkel aan de Herenstraat 87a een 

open dag over de input voor de actualisering van het ontwerp bestemmingsplan Oud Rijswijk die 
is verzameld tijdens 3 werksessies. Ook tijdens deze opendag kunnen nog ideeën worden 
ingediend. 

2. Er wordt nog een 4e en afsluitende sessie georganiseerd. Wanneer dit is, wordt waarschijnlijk op 
de 12e as. duidelijk. 

 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Er zijn geen onderwerpen. 
 
 
8. Rondvraag 

a. Een raadslid vraagt welke activiteiten de SBOR overneemt van de SWR. Het bestuur antwoordt dat 
daar in positieve zin nog over wordt gesproken met zowel de SWR als de organisatoren van de 
activiteiten.. De reden van de overdracht is, dat de SWR zich moet concentreren op de kerntaken. 
Daarom wordt ernaar gestreefd  om bepaalde activiteiten onder te brengen bij de 
bewonersorganisaties, zoals het Buurtschap.. 

  
 
9. Sluiting 

a. Om 20.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en het bestuur brengt als start van de 
nieuwjaarsreceptie een toast uit op 2013. 

b. Op 12 februari 2013 is de volgende vergadering. 
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) 
die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 12 maart 2013 om 20.00 uur, Esdoornstraat nr. 3A 
te Rijswijk, INGANG in de hoek van het schoolplein  

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen e-mail dan naar 
info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 12 februari 2013  

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

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

6.a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk, waaronder: 
 - FERL 
 - Stadhoudersstraat-Frederik Hendrikstraat 
6.b. KVO 
6.c. Project Haagweg 
6.d. Voortgang actualisering bestemmingsplan Oud Rijswijk 

 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 
 
8. Rondvraag  
 
9. Sluiting  
 
Namens het bestuur van de SBOR 
 

Buurthuis  
Esdoornstraat 3A, 2282 RZ Rijswijk 
Tel. 0616195219 
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 12 FEBRUARI 2013 

 
Aanwezig: Diverse bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn.), Willem Schuller (secr.), 
Andries Bartels (best.lid), Jac Monster (penn. SWHR-BIZ) 
Afwezig gemeld: Rien v.d. Velde (best.lid), Hans van Rossum (Haagweg Comité), Klaar Toet (wijkagent), 
Linda Heijnen (SP), Erik van der Veer (PvdA) 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.09 opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 8 januari 2013  

a. Jac. Monster (penn. SWHR-BIZ) meldt, dat hij n.a.v. punt 6.d.2., in een schrijven aan de 
ondernemers en in de nieuwsbrief van SWHR-BIZ heeft gemeld, “dat ondernemers die zich niet aan 
de afspraken houden en toch de ondergrondse containers voor hun bedrijfsafval gebruiken een 
onderzoek naar de herkomst van het afval tegemoet kunnen zien”.  

 
 
3. Mededelingen 

a. Er zijn geen mededelingen. 
 
 
4. Ingekomen stukken 

a.  I_002631 Gem RWK Forum Agenda forum Samenleving van 22 januari 2013 met achterliggende 
stukken 

b. I_002632 Gem RWK RAAD Agenda raadsvergadering dinsdag 12 februari 2013 + achterliggende 
stukken 

c. I_002633 Gem. RWK S&S-SCO Nota Herijking Subsidiebeleidskader 
d. M_002653 Ondernemers (SWHR-BIZ), Nieuwsbrief nr. 2 – februari 2013. 
e. A_002655 Gem. RWK S&S-SCO antwoord op M002654: Deze week zullen we u een inhoudelijke 

reactie geven op uw voorstel om in een gesprek nader in te gaan op uw inzichten en ervaringen met 
burgerparticipatie. 

 
Voor het volgen van de wekelijkse gemeente publicaties, raadsstukken en besluiten is het 
raadzaam om je op te geven voor een (of meerdere) digitale nieuwsbrief van de gemeente op 
link http://www.rijswijk.nl/aanmelden 

 
 
5. Verzonden brieven/e-mails 

a. M_002654 Gem. RWK S&S-SCO Reactie op de discussieavond concept nota "Bevorderen van 
burgerparticipatie" van 23 januari jl. Zie ook punt 4.e. 

 
 
6. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. ERL Het gaat wat langzamer dan we hadden verwacht. De kelders zijn wat verder gesloopt dan 

oorspronkelijk de bedoeling was, maar alles gebeurt rustig en zorgvuldig.. Het gehele terrein zal 
worden afgedekt met een laag zand. Er zijn nu formeel 2 van de 18 panden verkocht. Over een 
onbekend aantal loopt de aankoopprocedure nog. 

2. Hoek Stadhoudersstraat-Fredrik Hendrikstraat Dat heeft zo zijn voortgang. Op enig moment 
kan hier mogelijk toch iets gaan gebeuren. De financiële omstandigheden spelen op dit moment 
een rol bij de voortgang. Gekoerst wordt nog steeds op de realisatie van het bekende plan. 
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b. KVO 
1. Er zijn geen bijzonderheden te melden .  

 
c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/plannen-projecten/haagweg 

1. Morgen de 13e februari as. is er weer een vergadering met het Omgevingsteam.  
2. Voor het verhogen van de Hoornbrug is het huidige bestemmingsplan te beperkt. Vooruitlopend 

op een aanpassing van het bestemmingsplan wordt er op 18 februari as. tussen 18.00-21.00 uur 
door de gemeente een inloopavond georganiseerd in gebouw van Adviesbureau Leeuwendaal 
(naast de Hoornbrug). De verwachting is dat er dan ook meer bekend wordt over hoe het één en 
ander er uit gaat zien. 

3. Annex aan de verhoging van de Hoornbrug zal ook de Haagweg (waar dat kan) worden aangepast 
naar 2 maal één rijstrook. De bedoeling is dat de Haagweg meer een uitstraling van een laan 
krijgt, met meer bomen dan er nu staan. In principe komt er aan beide zijden een tweerichting 
fietsstraat, waar auto’s zijn toegestaan. Over het definitieve ontwerp vindt nog overleg plaats. 
Naar voren komt of het al dan niet doorgaan van de Rotterdamsebaan van invloed is op het 
proces. Dit is niet de verwachting, omdat de verhoging van de Hoornbrug primair is bedoeld voor 
het openbaar vervoer en de afhankelijkheid van de Rotterdamse baan eerder niet is aangegeven 
door de gemeente. Iets anders zou zijn als er op enig moment te weinig budget van andere 
overheden komt. 
 

d. Ondergrondse containers 
1. Op bijna alle locaties zijn ondergrondse containers geplaatst. Over 4 locaties is wat vertraging 

ontstaan als gevolg van twee ingediende zienswijzen, die betrekking hebben op een locatie.. Daar 
zal binnenkort duidelijkheid over komen. De realisatie van locatie bij de ERL-locatie ondervindt 
enige vertraging als gevolg van de sloopwerkzaamheden daar.  

 
e. Start voorbereiding herziening bestemmingsplan Oud Rijswijk zie ook 

http://www.rijswijk.nl/actueel/bestemmingsplannen/oud-rijswijk 
1. In een overleg met ambtenaren van de gemeente heeft het Buurtschap, aan de hand van de 

plankaart, nadere toelichting gegeven over de huidige functie en het gebruik van diverse panden 
in Oud Rijswijk. Het te herziene bestemmingplan moet uiteraard rekening houden het huidige 
legale situaties. Waar deze niet legaal zijn, moet er door de gemeente een afweging worden 
gemaakt wat hiermee moet gebeuren. Het Buurtschap heeft aangeboden mee te denken bij de 
beantwoording van de door de bezoekers van de opendag van 12 januari ingediende ideeën. 
Ambtelijk is dat toegezegd.  

2. De verwachting is dat het bestemmingsplan op korte termijn in werking zal treden.  
 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Er heeft een overleg plaatsgevonden met de waarnemend burgemeester, de heer Klitsie. Er is 
gesproken over de ontwikkelingen in Oud Rijswijk, de rol van wijk- en buurtorganisaties en over 
algemene ontwikkelingen m.b.t. bewonersparticipatie in Rijswijk. Het was een goed gesprek. De 
heer Klitsie heeft aangegeven dat hij graag een bijeenkomst van het Buurtschap wil bijwonen. Daar 
wordt nog een programma voor gemaakt.  

b. Een bewoner van de Thierenskade voelt zich erg betrokken bij een aantal zaken in Rijswijk. Hij heeft 
een lijst met 28 punten voor Oud Rijswijk. Over een aantal van deze punten heeft hij gesproken met 
Weth. Jense. Hij wordt in de gelegenheid gesteld er drie toe te lichten; 
1. Kunnen er smeedijzeren kettingen worden opgehangen tussen de palen van de glazenplaat rond 

de waterput. De nu aanwezige kettingen komen nog al iel over. Misschien moeten er ook meer 
palen rond de put worden geplaatst om meer het ronde karakter te benadrukken. 

2. Hij vindt het jammer en een gemiste kans dat de ERL-locatie niet veel meer woningen omvat, 
zodat het Oude centrum levendiger wordt. Vanuit het bestuur wordt benadrukt dat het bouwplan 
inmiddels alle procedures heeft doorlopen en dat het werk is gestart. 

3. Voor de Emmastraat 8 stelt de bewoner dat hier eigenlijk hetzelfde speelt als bij de ERL-locatie. 
Het bestuur meldt dat voor deze locatie een vergunning is afgegeven. 
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8. Rondvraag 
a. De voorzitter wijst op een uitspraak van de Raad van State over de noodzaak van het aanvragen van 

een omgevingsvergunning, als iemand zijn gehele tuin permanent heeft overspannen met een zwart 
nylonnet. Lees hier verder.  

 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 12 maart 2013 is de volgende vergadering 

http://www.edwardbruheim.nl/nl/blog/2012/10/5/net_boven_achtertuin_is_vergunningplichtig_bouwwerk.htm
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) 
die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 9 april 2013 om 20.00 uur, Esdoornstraat nr. 3A 
te Rijswijk, INGANG in de hoek van het schoolplein  

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen e-mail dan naar 
info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 12 maart 2013  

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

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

6.a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk, waaronder: 
 - ERL 
 - Stadhoudersstraat-Frederik Hendrikstraat 
6.b. KVO 
6.c. Project Haagweg 
6.d. Voortgang actualisering bestemmingsplan Oud Rijswijk 

 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 
 
8. Rondvraag  
 
9. Sluiting  
 
Namens het bestuur van de SBOR 
 

Buurthuis  
Esdoornstraat 3A, 2282 RZ Rijswijk 
Tel. 0616195219 
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 12 MAART 2013 

 
Aanwezig: Diverse bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn.), Willem Schuller (secr.), Jac 
Monster (penn. SWHR-BIZ), Carole Tefij (wijkcoördinator gem. RWK), Klaar Toet (wijkagent), Linda 
Heijnen (SP) 
Afwezig gemeld: Andries Bartels (best.lid), Rien v.d. Velde (best.lid), Hans van Rossum (Haagweg 
Comité), Erik van der Veer (PvdA), Rina Huuksloot 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
b. Andries Bartels is nu op het stadhuis i.v.m. een presentatie forum aan de raad over de herinrichting 

van de Haagweg en de verhoging van de Hoornbrug. 
 
 
2. Verslag vergadering 12 februari 2013  

a. Er zijn geen opmerkingen over de notulen.  
 
 
3. Mededelingen 

a. Als gevolg van de verhuizing van vluchtelingenwerk naar Stervoorde was de SWR genoodzaakt om 
op korte termijn een andere locatie voor de dagopvang van ouderen te vinden in Rijswijk. Dit is de 
grote openbare zaal van het Oude Raadhuis geworden. Hier is een scheidingswand geplaatst om de 
dagopvang hier in te huizen. Het Bestuur betreurt dat de omvang en functie van de openbare ruimte 
in het Oud Raadshuis als gevolg van de verbouwing duidelijk is verminderd.  

b. Het bestuur van het Buurtschap heeft de aflopen maanden veel en regelmatig overleg gevoerd en 
deelgenomen (en neemt nog deel) aan diverse werksessies over meerdere onderwerpen en clubs.  

1. Overname activiteiten SWR 
2. Schilderclub1 Oude Raadhuis 
3. Schilderclub 2 Oude Raadhuis 
4. Bridge 2 Contract Oude Raadhuis 
5. Herijking Subsidie Beleid in Rijswijk 
6. Voorontwerp Bestemmingsplan Oud Rijswijk 
7. Burgerparticipatie 
8. Omgevingteam Project Haagweg/Hoornbrug 
9. Gemeente overleg m.b.t. de diverse bouwprojecten 
10. Organisatie “Beleef de Kerstsfeer in Oud Rijswijk” 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_002641 Gem RWK Agenda forum Samenleving van 12 maart 2013 met achterliggende stukken 
met o.a. Presentatie Hoornbrug/Haagweg 

b. 0_002643 Verhuisbericht Vluchtelingenwerk naar Stervoorde   
c. M_002658 Gem. RWK S&S-SCO Verzoek om invullen mini-enquête Wijkplan-online   
d. M_002660 Herman Soen Opvolging Voorzitter SWHR Oud Rijswijk 
e. M_002661 Gem RWK Stadsbeheer Bewonersbrief Rembrandtkade i.v.m. kappen van alle bomen 

als voorbereiding op herinrichting van de Rembrandtkade 
f. M_002662 Gem RWK Mail verhandeling (van 18-02 en 19-02) over de ideeën van 12-01-13 

opendag Voorontwerp Bestemmingsplan “Oud Rijwijk” 
g. M_002663 Gem RWK Communicatie Voormelding van een 4e sessie actualisatie bestemmingsplan 

Oud Rijswijk (28 maart inspraakavond gepland) 
h. U_002665 SWHR-BIZ Uitnodiging Algemene Deelnemersvergadering SWHR-BIZ 6 maart 2013 

met achterliggende stukken 
 

Voor het volgen van de wekelijkse gemeente publicaties, raadsstukken en besluiten is het 
raadzaam om je op te geven voor een (of meerdere) digitale nieuwsbrief van de gemeente op 
link http://www.rijswijk.nl/aanmelden 
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5. Verzonden brieven/e-mails 

a. P_002644 SBOR Persbericht over de plannen voor Haagweg en Hoornbrug 
b. M_002659 Gem. RWK S&S-SCO Ingevulde mini-enquête Wijkplan-online, zie M_002658 
c. M_002666 SWR Memo Activiteiten Overdracht “Oude Raadhuis” van de SWR/SBOR naar de 

gemeente 
1. De SBOR heeft in goed overleg met de SWR de organisatie van een drietal activiteiten, die in 

het Oude Raadhuis plaatsvinden overgenomen van de SWR. De drie activiteiten zijn twee 
Schilderclubs en een Bridgeclub. De Bridgeclub zal na de zomervakantie haar activiteit hier in 
ruimte 24 van de Ottoburg voortzetten. De overeenkomst loopt voorlopig tot 1 januari 2014, 
hierna gaan gebruikskosten van de ruimten in het Oude Raadhuis significant omhoog. De memo 
is dan ook bedoeld om de gemeente in 2014 meer subsidie te vragen voor de organisatie van 
deze activiteiten. 

d. M_002669 Gem. RWK S&S Antwoord op een mail van de gemeente over een te plaatsen 
oplaadpunt voor elektrische auto’s bij bakker Piet (t.h.v. Herenstraat 33) waarbij het Buurtschap vraagt 
om een heroverweging en een andere locatie voor dit oplaadpunt in Oud Rijswijk te kiezen. 

 
6. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. ERL Er zijn geen bijzonderheden te melden. 
2. Hoek Stadhoudersstraat-Fredrik Hendrikstraat. Ook hier zijn geen bijzonderheden te melden. 

 
b. KVO 

1. Klaar Toet (wijkagent) meldt dat er op 2 april 2013 een datum is “geprikt” voor een vergadering. 
De uitnodiging en agenda moeten nog worden verzonden. 

2. Nu Herman Soen is vertrokken als voorzitter van SWHR-BIZ heeft het bestuur van SHWR-BIZ 
een oproep aan haar leden gedaan of één van hen zitting wil nemen in de KVO overleggroep. Erik 
Wilderbeek (centrummanager) zal tot die tijd de belangen van SWHR-BIZ op zich  nemen. 

 
c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/plannen-projecten/haagweg 

1. Het vertrouwelijke karakter van de plannen is met de publicatie van  het voorlopige ontwerpplan 
op 18 februari jl. opgeheven. Het Buurtschap heeft hier een Persbericht over uit laten gaan. De 
project leider van de gemeente heeft hierover zijn waardering uitgesproken. Er moeten nog 
diverse ontwerp details worden uitgewerkt/aangepast voordat het een definitief plan is. 

2. 10 april 2013 is de volgende vergadering van het Omgevingsteam. 
 

d. Start voorbereiding herziening bestemmingsplan Oud Rijswijk zie ook 
http://www.rijswijk.nl/actueel/bestemmingsplannen/oud-rijswijk 
1. Op de opendag van 12 januari jl. zijn er door de bezoekers een aantal ideeën ingediend. De 

gemeente heeft deze ideeën verzameld en met een toelichting op de website van de gemeente 
geplaatst. Het Buurtschap betreurt het dat de gemeente hier een aantal toelichtingen heeft 
geformuleerd die feitelijk niets met het bestemmingsplan Oud Rijswijk hebben te maken en 
mogelijk tot verkeerde verwachtingen kan leiden. 

2. Er wordt gevraagd of de Tuinstraat een parkeerterrein blijft. Als men de ideeën op de website 
leest wordt dit door meerdere inzenders als idee/wens ingediend. Echter bij de toelichting van de 
gemeente is er tegenstrijdigheid, omdat de gemeente schrijft de ideeën van de bewoners te volgen 
maar toch de Tuinstraat als uitwerkingsgebied opneemt in het nieuwe bestemmingsplan. De 
SBOR heeft bij alle werksessies en overleggen aangegeven dat de Tuinstraat en Doelenterrein een 
verkeersbestemming met parkeren moet krijgen in het nieuwe bestemmingsplan. 

3. Op 28 maart 2013 wordt er vermoedelijk een inspraakavond georganiseerd.  
4. Er wordt gevraagd of er nog een werksessie wordt georganiseerd. Er is bij de opendag gesproken 

over een 4e werksessie. Het is nog niet bekend wanneer deze wordt georganiseerd en wat hier 
wordt besproken. De vragensteller en de vergadering spreken de hoop uit dat het dan wel over het 
bestemmingsplan gaat. De eerdere werksessies gingen maar ten delen over het voorontwerp 
bestemmingsplan Oud Rijswijk. 

 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 
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a. Project Haagweg. Een deelnemer aan de vergadering geeft aan dat hij een idee heeft om een rotonde 
op halve hoogte onder de hoofdbruggen aan te leggen om een betere fiets oversteek te maken. |Hij 
heeft dit idee ingediend bij de gemeente. Het Bestuur vult aan dat het misschien ook verstandig is om 
dit idee naar de projectontwikkelaar te sturen. In het kader van de burgerparticipatie stelt de 
voorzitter voor om een afschrift van de brief naar het Buurtschap te sturen. 

b. Burgerparticipatie. Naar aanleiding van onze eerdere opmerkingen en kritiek over en op de 
gemeentelijk notie “Bevorderen van de bewonersparticipatie”, wordt er op verzoek van de SWR met 
de gemeente en de SBOR overleg gevoerd om tot een verbeterde versie van deze notie te komen. Het 
idee om nogmaals een avond voor bewonersorganisaties te organiseren waarbij wij meer uitleg (aan 
de hand van voorbeelden in den lande) willen geven wat burger/bewonersparticipatie inhoudt. De 
verwachting is dat deze avond in de tweede helft van mei wordt georganiseerd. Klaar Toet geeft een 
korte toelichting over het project “de buurt bestuurt”. Dit is een initiatief van de politie. Hierbij 
worden de “politie” gerelateerde vragen/problemen van de bewoners met behulp van een buurtpanel 
in een wijk middels een enquête geïnventariseerd en met de ondersteuning van de politie (en 
eventueel de gemeente) opgelost. 

c. De voorzitter heeft deel genomen aan een discussieavond over duurzaamheid. Deze avond was 
georganiseerd door Groen Links Rijswijk. Er volgen nog meer van deze interessante 
discussieavonden. 

 
 
8. Rondvraag 

a. Een bewoner heeft het idee om op de Huis te Hoornkade ter hoogte van de hoge huisnummers een 
aantal dwars parkeerplaatsen aan waterzijde te realiseren. Het is prima dat dit tijdens deze 
vergadering wordt besproken maar het Bestuur vraagt of deze bewoner dit ook bij de bewoners 
vereniging Bomenbuurt Rijswijk heeft gemeld. Carole Tefij meldt dat deze vereniging op dit 
moment niet echt actief is. De bewoner zal dit idee zelf bij de gemeente onder de aandacht brengen. 

b. De voorzitter vraag wat de status van Wijkplan-online is? Carole Tefij meldt dat er samen met 
degemeente Zoetermeer en een ontwikkelaar een website voor Rijswijk wordt gebouwd. Op deze 
website kunnen alle maatschappelijke partners (gemeente, politie, brandweer bewonersorganisatie 
SWR, ect.) hun projecten en contacten onder brengen en aangeven wie waar mee bezig is. Er wordt 
nu een voorstel voor het collega voorbereid. 

c. Een bewoner vraagt of iemand weet wie de eigenaar/beheerder is van het oorlogsmonument dat staat 
op de oude begraafplaats. Hij zou graag zien dat de begroeiing op en rond dit monument wordt 
verwijderd. Niemand lijkt nu probleemeigenaar te zijn. Carole Tefij zal kijken of er op het stadhuis 
iets is te vinden over wie de eigenaar is. 

 
9. Sluiting 

a. Om 21.40 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 9 april 2013 is de volgende vergadering 

http://denhaag.groenlinks.nl/2013-03-07_duurzaamheid_Rijswijk
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) 
die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 14 mei 2013 om 20.00 uur, Esdoornstraat nr. 3A 
te Rijswijk, INGANG in de hoek van het schoolplein  

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen e-mail dan naar 
info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 9 april 2013  

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

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

6.a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk, waaronder: 
 - ERL 
 - Stadhoudersstraat -Frederik Hendrikstraat 
6.b. KVO 
6.c. Project Haagweg 
6.d. Voortgang actualisering bestemmingsplan Oud Rijswijk 

 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 
 
8. Rondvraag  
 
9. Sluiting  
 
Het bestuur van de SBOR 
 

Buurthuis  
Esdoornstraat 3A, 2282 RZ Rijswijk 
Tel. 0616195219 
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 APRIL 2013 

 
Aanwezig: Diverse bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn.), Willem Schuller (secr.), 
Andries Bartels (best.lid), Jac Monster (penn. SWHR-BIZ), 
Afwezig gemeld: Rien v.d. Velde (best.lid), Hans van Rossum (Haagweg Comité), Erik van der Veer 
(PvdA), Klaar Toet (wijkagent), Linda Heijnen (SP), Esther Elkerbout 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 12 februari 2013  

a. Klaar Toet (wijkagent) heeft per e-mail aangeven dat punt 7b de tekst; 
“Hierbij worden de “politie” gerelateerde vragen/problemen van de bewoners met behulp 
van een buurtpanel in een wijk middels een enquête geïnventariseerd en met de 
ondersteuning van de politie (en eventueel de gemeente) opgelost.”  
moet zijn: 
“Hier wordt bij de buurtbewoners, middels een enquête geïnventariseerd wat in het 
algemeen leefbaarheids problemen zijn die men ervaart. Hierna zal aan de meest 
voorkomende feiten (top-2 of -3) door de politie of andere partners (vaak een gemeente 
afdeling) op worden geïnvesteerd”  

b. Bij punt 7b notie moet nota zijn. 
Bij punt 8b collega moet college zijn. 

 
 
3. Mededelingen 

a. Vandaag is er in geheel Oud Rijswijk huis aan huis een brief bezorgd met een uitnodiging voor een 
inloopavond over de herinrichtingsplannen van de Haagweg in het kader van het Project Haagweg. 
Die vindt plaats op woensdag 24 april tussen 18.00-21.00 in de ruimte waar de Openbare bibliotheek 
in de Ottoburg was gevestigd.  

b. Een bewoner van de Thierenskade heeft een lijst van 28 aandachtspunten in en over de openbare 
ruimte van Rijswijk. Hij heeft de lijst met de verantwoordelijke wethouder doorgenomen en hierop 
heeft hij reacties ontvangen zowel positief,als negatief. 
1. Eén positief punt; Op en bij het fietspad van de Sir. Winston Churchilllaan komende vanuit de 

Populierlaan is de stoeprand verwijderd zodat men nu normaal en veilig het fietspad op kan 
rijden. 

2. Als reactie op de vraag of struiken rond en op het oorlogsmonument op de begraafplaats Oud 
Rijswijk kunnen worden verwijderd, kwam het antwoord dat de gemeente dit juist mooi vindt. 

3. Het voorstel om meer parkeerplaatsen te maken aan de zijde van “de Vliet” op Huis te 
Hoornkade wordt vooralsnog door de gemeente afgewezen, omdat dit te veel ten koste gaat van 
het groen. 

c. Sinds 30 maart jl. is op het initiatief van de SWHR het gehele winkelcentrum voorzien van een gratis 
Wifi met de naam hotspot_Oud Rijswijk. Met het wachtwoord oudrijswijk krijgt men toegang tot 
het internet. Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt met behulp van een subsidie van de gemeente 
Rijswijk. 

d. Vrijdag 21 juni as. is er Kerkennacht in Oud Rijswijk. Dit wordt gezamenlijk met de SWHR 
georganiseerd. 
 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. M_002668 Gem RWK Antwoord Marga van Strien op de email M002667  
b. M_002676 Margot van Hemert Mail over het weghalen van de stoelen met leuningen in het Oude 

Raadhuis. 
c. M_002678 SWHR-BIZ Verslag en presentatie ALV 6 maart 2013 
d. M_002679 Gem RWK Mini enquête vervanging speeltoestellen aan het Julialaantje 
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e. M_002680 Gem RWK Stadsbeheer Mail over wettelijk vooroverleg bestemmingsplannen "Oud 
Rijswijk" en "Te Werve" 

f. O_002685 Gem RWK WSCO Begrotingsrichtlijnen 2014 en Begroting en aanvraag subsidie voor 
de gemeente 2012(afrekening) -2014(begroting) 

g. I_002689 Gem RWK Forum Plenair Niet vastgesteld openbaar verslag forum Plenair van 5 maart 
2013 met achterliggende stukken 

h. I_002690 Gem RWK Forum Samenleving Niet vastgesteld openbaar verslag forum Samenleving 
van 5 maart 2013 met achterliggende stukken 

i. I_002691 Gem RWK Forum Stad Niet vastgesteld openbaar verslag forum Stad van 5 maart 2013 
met achterliggende stukken 

j. M_002702 SWR Uitnodiging aan de bewonersorganisatie op donderavond 16 mei 2013 voor een 
thema bijeenkomst voor bewonersorganisaties met centraal onderwerp: “het verstevigen van de 
relatie bewonersorganisatie met de bewoners in de wijk” 

 
Voor het volgen van de wekelijkse gemeente publicaties, raadsstukken en besluiten is het 
raadzaam om je op te geven voor een (of meerdere) digitale nieuwsbrief van de gemeente op 
link http://www.rijswijk.nl/aanmelden 

Kijk voor de vergaderstukken op http://ris.rijswijk.nl  
 

 
5. Verzonden brieven/e-mails 

a. M_002667 Reactie en commentaar naar Gem RWK op een email van 19-02-13 n.a.v. de publicatie 
van de ideeën verzameld op 12 januari 2013 over het Voorontwerp Bestemmingsplan Oud Rijswijk 

b. M_002669 Reactie naar Gem RWK op een mail (8-03-13) van Annemarie Bakker over een te 
plaatsen oplaadpunt bij bakker Piet 

 
 
6. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. ERL Er worden op dit moment nog wat kleine herstelwerkzaamheden verricht. Hierna zal de 

grond aan Bouwfonds Amstelland worden overgedragen. Het Bouwfonds overweegt om, ondanks 
het lastige economische klimaat, met de bouw te starten, maar het project in twee fasen uit te 
voeren.  

2. Hoek Stadhoudersstraat-Fredrik Hendrikstraat. Als gevolg van de trage voortgang en 
veranderende wetgeving is er enige onduidelijkheid of dit project nog onder de bestaande regeling 
valt, nu het Kabinet heeft aangekondigd geen nieuwe projecten voor beschut wonen meer te 
financieren. Het pand aan de Stadhoudersstraat wordt door de huidige bewoners gelukkig het 
meest noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, waardoor een verdere verpaupering wordt voorkomen.   

 
b. KVO 

1. Op 2 april jl. is Willem Schuller namens het Buurtschap aangeschoven bij de eerste vergadering 
in 2013 van het KVO overleg. Naar aanleiding van het vorige verslag van de KVO zijn daar de 
volgende vragen gesteld; 
a. Op een vraag van de SWHR of er een reclame beleid in de Rijswijk is, wordt door een 

medewerker van de gemeente geantwoord dat dit er is en dat dit zal worden toegezonden aan 
de secretaris van de KVO vergadering. 

b. Op de vraag wie er verantwoordelijk is voor de handhaving van het terrassen en 
uitstallingsbeleid tijdens de zaterdagmarkt, wordt door een medewerker van de gemeente 
geantwoord dat het terrassen en uitstallingsbeleid pas te handhaven is na het vaststellen van 
het bestemmingsplan.  
Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat er in het algemeen er meer en beter zou moet 
worden gehandhaafd. Het bestuur meldt dat zowel het terrassen en uitstallingsbeleid beiden 
al in 2012 zijn vastgesteld en dat handhaving hiermee zou moeten werken. 
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2. Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld over zwerfvuil.  

a. Schoonmaak/onderhoud is onderdeel van de maatregelenmatrix die de KVO gebruikt. Jac 
Monster meldt dat ook de SWHR niet tevreden is over achtergebleven rommel van de 
zaterdagmarkt. De marktmeester moet dit rond 17.00-18.00 uur controleren en moet regelen 
dat dit wordt opgeruimd. De SWHR zal hierover schriftelijk haar beklag doen bij de 
gemeente.  

 
c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/plannen-projecten/haagweg 

1. In aanvulling op punt 3.a. wordt gemeld dat er op 10 april as. een bijeenkomst van het 
Omgevingsteam is. Op 12 maart jl. zijn bij de presentatiebijeenkomst door de gemeenteraad weer 
iets gewijzigde plannen over de Haagweg gepresenteerd. Deze worden bekend gemaakt tijdens de 
inloopavonden op 23 en 24 maart as.. De twee aanwezige leden van het Omgevingsteam geven 
een uitgebreide en gedetailleerde toelichting over het Project Haagweg. 

2. Met betrekking tot de fietswokkel bij het ontwerp van Hoornbrug heeft de Welstandscommissie 
negatief op gereageerd. In het verslag is dit als volgt geformuleerd; De heldere en functionele 
opzet van de brug wordt teniet gedaan door de gekunstelde oplossing voor deze fietsroute. Deze 
tast de kwaliteit van het ontwerp van de brug, alsmede de beleving van de oever(s)/de openbare 
ruimte(n) van/onder de brug in ernstige mate aan. Bovendien komt deze oplossing onlogisch over, 
de belangrijke doorgaande (2 richtingen) fietsroute aan de oostkant van de Haagweg wordt 
hierdoor verstoord. De Welstandscommissie stelt voor hier met andere (schets)voorstellen te 
komen en geeft een aantal ideeën/denkrichtingen aan. Omdat er ook in het omgevingsteam, zeker 
ook van de zijde van het Buurtschap, bedenkingen zijn bij de verkeersveiligheid van de 
fietswokkel, zou er over deze fietsbrug een second opinion worden gevraagd bij een ter zake 
deskundige instantie. Daar is nog geen nadere informatie over bekend. 

 
d. Start voorbereiding herziening bestemmingsplan Oud Rijswijk zie ook 

http://www.rijswijk.nl/actueel/bestemmingsplannen/oud-rijswijk 
1. Tot 2 mei 2013 mag iedereen zijn op en aanmerkingen in een zienswijze vastleggen en bij de 

gemeente indienen. 
2. Het voorontwerpbestemmingsplan Oud Rijswijk is van conserverende aard, wat wil zeggen dat er 

het voorontwerp vooral de bestaande situatie vastlegt. Er zijn echter ook kaders voor nieuwe 
ontwikkelingen opgenomen, zoals een eventuele verplaatsing van Albert Heijn naar het Mallegat, 
de eventuele omzetting van de bestemming van het Oude Raadhuis en De Ottoburg en een 
eventuele bebouwing van het Doelenterrein. De Tuinstraat blijft parkeerruimte.  

3. Op www.ruimtelijkeplannen.nl is het voorontwerpbestemmingsplan terug te vinden en kan 
iedereen kijken wat de bestemming van zijn eigendom is. 

4. In de verbeelding (voorheen plankaart) die bij het voorontwerpbestemmingsplan hoort, zijn 
ondanks intensief vooroverleg met de gemeente, meerdere omissies en fouten ontdekt. De SBOR 
zal hier een overzicht van maken in een nog op te stellen zienswijze. 

5. Het is de bedoeling dat in het 4e kwartaal het definitieve bestemmingsplan is vastgesteld door de 
gemeente.  

 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Ramon Heerings meldt dat het tegen de richting in rijden in het korte deel van de Julianastraat nog 
steeds tot mogelijk gevaarlijke situaties kan leiden. De omdraaiing van de rijrichting lijkt helaas niet 
tot het gewenste resultaat te leiden. Hij en zijn buren uit het korte deel van de Julianastraat zouden 
dan ook graag zien dat er meer wordt gehandhaafd op het tegen de richting in rijden van auto’s. 

b. De voorzitter heeft een tijd geleden in een vergadering melding gemaakt van een speciale verf die de 
luchtvervuiling kan verminderen. Omdat dit toen geen grap was, meldt de voorzitter nu dat de 
gemeente Den Haag in een persbericht  bekend heeft gemaakt dat zij deze speciale verf bij de 
uitgang van de Koningstunnel wil gaan gebruiken om de luchtvervuiling daar ter plaatse te 
verminderen. 

c. Er wordt gevraagd of er in het kader van de komende troonswisseling wat aandacht in Groot 
Rijswijk of andere media kan worden gegenereerd voor een betere plek voor het Wilhelmina 
monument dat in het park bij Laan Hofrust staat. Er zijn door het Buurtschap ooit plannen 
gepresenteerd om dit monument te verplaatsen naar het Tollensplein teneinde dit plein, tezamen met 
andere voorzieningen, beter aan te kleden. Maar dat is er niet van gekomen. . 



Versie 01-05-2013  n002698 4/4 

8. Rondvraag 
a. Een bewoner van de Lindelaan wil graag weten wie de eigenaar van het elektriciteit huis aan de 

Kerklaan 59a is. Het moet hoog nodig worden geverfd. Dit is niet bekend bij het Bestuur. 
Voorgesteld wordt om dit toch nogmaals via het internet te melden bij het meldpunt openbare 
ruimte. 

b. Een bewoner van de Rembrandtkade is vol lof over de aanpak hoe de gemeente communiceert met 
de bewoners over het project van de herinrichting van de Rembrandtkade. 

 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.40 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 14 mei 2013 is de volgende vergadering 
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) 
die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 11 juni 2013 om 20.00 uur, Esdoornstraat nr. 3A 
te Rijswijk, INGANG in de hoek van het schoolplein  

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen e-mail dan naar 
info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 14 mei 2013  

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

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

6.a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk, waaronder: 
 - ERL 
 - Stadhoudersstraat -Frederik Hendrikstraat 
6.b. KVO 
6.c. Project Haagweg 
6.d. Voortgang actualisering bestemmingsplan Oud Rijswijk 

 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 
 
8. Rondvraag  
 
9. Sluiting  
 
Het bestuur van de SBOR 
 

Buurthuis  
Esdoornstraat 3A, 2282 RZ Rijswijk 
Tel. 0616195219 
E-mail: info@sbor.nl 
Web : www.sbor.nl 
 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl
mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 14 MEI 2013 

 
Aanwezig: Diverse bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn.), Willem Schuller (secr.), 
Andries Bartels (best.lid), Jac Monster (penn. SWHR-BIZ), Linda Heijnen (SP), Aad van Enter (GBR) 
Afwezig gemeld: Rien v.d. Velde (best.lid), Hans van Rossum (Haagweg Comité), Erik van der Veer 
(PvdA), Klaar Toet (wijkagent), Ron Evers, Esther Elkerbout 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.10 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
b. Bij punt 6.b.2a meldt Jac Monster (SWHR-BIZ) dat hij schriftelijk zijn beklag heeft geuit bij 

Avalex/gemeente over het schoonmaken na de marktdagen. 
c. Punt 8.a. De bewoner van de Lindelaan heeft inmiddels contact opgenomen met de eigenaar (Stedin) 

van het elektriciteit pand aan de Kerklaan. 
 
 
2. Verslag vergadering 9 april 2013  

a. Bij Punt 4a. had vermeld moeten worden dat Margo van Hemert een deelneemster is van een 
activiteit in het Oude Raadhuis. 

 
 
3. Mededelingen 

a. Twee bestuursleden van de SBOR zijn samen met 3 medewerkers van de SWR op bezoek geweest 
bij Politie in Rotterdam als voorbereiding op de komende thema avond op 16 mei as. We hebben 
daar gesproken met een wijkagent over het project “de buurt bestuurt” in Rotterdam. Deze wijkagent 
is ook de 16 mei as. aanwezig om een uitgebreide toelichting te geven bij de themabijeenkomst die 
bedoeld is voor de besturen van Bewonersorganisaties in Rijswijk. 
 

 
4. Ingekomen stukken 

a. U_002693 Gem. RWK Uitnodiging informatiebijeenkomst herinrichting Haagweg in de 
Esdoornstraat 3b op 24 april as. Tussen 09.00 en 21.00 uur 

b. O_002700 Gem. RWK Doc. Beheer Ontvangstbevestiging van de Aanvraag subsidie 2014 en 
verantwoording 2012  

c. M_002701 Gem. RWK Communicatie Melding over de plaatsing van de Kroningsdeksel voor het 
Tollens museum 

d. A_002702 Gem. RWK College Reactie op de e-mail van 11 maart 2013 m.b.t. de laadpaal in de 
Herenstraat 

e. I_002705 Gem. RWK S&S-SCO Nota “bevorderen van de bewonersparticipatie”  
f. I_002706 Gem. RWK S&S-SCO Zienswijzen verslag en antwoorden (concept) op Nota 

bevorderen van de bewonersparticipatie n.a.v. de bijeenkomst gehouden op 23 januari 2013. 
g. M_002707 SWR Uitnodiging aan de besturen van de bewonersorganisatie op donderavond 16 mei 

2013 voor een thema bijeenkomst voor bewonersorganisaties met centraal onderwerp: “het 
verstevigen van de relatie bewonersorganisatie met de bewoners in de wijk” 

h. O_002711 Gem. RWK Doc. Beheer Ontvangstbevestiging van de Zienswijze voorontwerp 
bestemmingsplan Oud Rijswijk en Bijlage E_002692 

i. M_002727 Gem. RWK Wijkcoördinator Mail verhandeling naar aanleiding van de over begroeiing 
van het oorlogsmonument op de begraafplaats Oud Rijswijk 

j. M_002728 SWHR-BIZ Nieuwsbrief april 2013 WC Oud Rijswijk SWHR-BIZ 
k. I_002729 KVO Verslag KVO overleg Oud Rijswijk d.d. 2 april 2013 
l. M_002730 Gem. RWK  Richtlijnen reclamevoorzieningen (januari 2013) 
m. M_002731 Gem. RWK Verzoek om iets te schrijven op de website dat als er zich jeugdoverlast 

voordoet om dit anoniem te melden op nummer 0900 8844 
 

Voor het volgen van de wekelijkse gemeente publicaties, raadsstukken en besluiten is het 
raadzaam om je op te geven voor een (of meerdere) digitale nieuwsbrief (nieuwsbrieven) 
van de gemeente op link http://www.rijswijk.nl/aanmelden 

http://www.rijswijk.nl/aanmelden
http://http/www.buurtbestuurt.nl/
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Kijk voor de vergaderstukken van B&W en de Raad op de volgende verwijzingen; 
Gemeente websiteGemeente websiteGemeente websiteGemeente website    / / / / BekendmakingenBekendmakingenBekendmakingenBekendmakingen    / / / / B&W notulenB&W notulenB&W notulenB&W notulen    / / / / Raadsvergaderingen en ForaRaadsvergaderingen en ForaRaadsvergaderingen en ForaRaadsvergaderingen en Fora 

 
 
5. Verzonden brieven/e-mails 

a. O_002685 Gem RWK WSCO Begroting 2014 en aanvraag subsidie, afrekening en verantwoording 
van 2012 

b. E_002686  SBOR Jaarverslag 2012 naar de gemeente verzonden, Zie ook onze website. 
c. V_002699 Zienswijze voorontwerp bestemmingsplan Oud Rijswijk naar het College van de 

gemeente Rijswijk 
d. E_002692 Bijlage behorende bij hierboven vermelde zienswijzenbrief  V_002699 met 

geconstateerde omissies en afwijkingen in het voorontwerp bestemmingsplan Oud Rijswijk 
e. M_002708 Mail als ingezonden antwoord naar Groot Rijswijk als reactie op een ingezonden brief 

van Ph. Rosdorff welke is gepubliceerd in Groot Rijswijk van 3 mei 2013 
 
 
6. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. ERL Een consequentie van de economische crisis en als gevolg daarvan tragere verkoop van 

woningen in ons land, zou kunnen zijn dat er in twee fasen wordt gebouwd. Daar is nog geen 
uitsluitsel over. 

2. Hoek Stadhoudersstraat-Fredrik Hendrikstraat. Er wordt nog steeds gesproken over een 
(koop)overeenkomst tussen de gemeente en Rijswijk Wonen. Dit wordt nog steeds als positief 
ervaren door het Buurtschap, zij is dan ook positief over de toekomst van dit project.   

 
b. KVO 

1. Er zijn geen bijzonderheden te melden. 
  
 

c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/plannen-projecten/haagweg 
1. Op 23 en 24 april 2013 is in de Esdoornstraat (oude bibliotheek ruimte) het herinrichtingsplan van 

de Haagweg gepresenteerd aan de omliggende buurten. Tot 6 juni 2013 geeft de gemeente een 
ieder de gelegenheid om een zienswijze of ideeën kenbaar te maken.  

2. Het Omgevingsteam heeft nauw samengewerkt in de voorbereidingsfase.  
3. Het Buurtschap zal in een nog in te dienen zienswijze meerdere punten nogmaals onder de 

aandacht brengen. De belangrijkste hierbij zijn; 
a. De oplossing van de z.g. fietswokkel aan het einde van de Haagweg bij de Hoornbrug is door 

Regionaal Overleg Verkeer (ROV) risicovol bevonden. Er komt nog een nader onderzoek. Het 
Buurtschap heeft in het voorbereidende overleg aangedrongen om een lage fietsbrug met een 
beweegbaar deel die gelijktijdig kan worden bediend met de fietsbrug nabij de 
Steenpleatsstraat. 

b. Bij de presentatie bleek in de wandelgangen dat het college op 23 april 2013 een 
principebesluit heeft genomen om de voetgangerstunnel onder de Haagweg af te sluiten.  Het 
Buurtschap heeft bij het overleg binnen  het Omgevingsteam meerdere vragen gesteld over de 
voetgangerstunnel. Er is toen steeds geantwoord dat dit niet aan de orde is in het kader van het 
Haagwegproject. Het Bestuur van de SBOR is dan ook onaangenaam getroffen door het door 
het college genomen principebesluit. In het kader van de door de gemeente beoogde 
burgerparticipatie wint dit geen schoonheidsprijs.  
Uit overleg met buurtcommissie van Cromvliet is gebleken dat zij zich niet kunnen vinden in 
dit besluit. De voetgangerstunnel wordt dagelijks en zeer regelmatig gebruikt. 

c. Er is in de gepresenteerde plannen geen aandacht besteed aan de slecht werkende 
verkeersregeling installatie Geestbrugweg en Lindelaan. en zullen in onze zienswijze onder 
aandacht worden gebracht en vragen om dit adequaat op te lossen. 

 
d. Start voorbereiding herziening bestemmingsplan Oud Rijswijk zie ook 

http://www.rijswijk.nl/actueel/bestemmingsplannen/oud-rijswijk 
1. De SBOR heeft een uitgebreide zienswijze ingediend op het voorontwerpbestemmingsplan Oud 

Rijk, voorzien van een overzichtslijst met de vele omissies en fouten. 
 

http://www.rijswijk.nl/plannen-projecten/haagweg
http://www.rijswijk.nl/actueel/bestemmingsplannen/oud-rijswijk
http://www.rijswijk.nl/
http://www.rijswijk.nl/bekendmakingen
http://www.rijswijk.nl/notulen
http://ris.rijswijk.nl/
http://www.rijswijk.nl/bekendmakingen/terinzagelegging-ontwerp-herinrichting-haagweg
http://www.rijswijk.nl/bekendmakingen/terinzagelegging-ontwerp-herinrichting-haagweg
http://www.rijswijk.nl/sites/default/files/bw_notulen._23-04-2013.pdf
http://www.rijswijk.nl/sites/default/files/bw_notulen._23-04-2013.pdf
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7. Overige lopende zaken en activiteiten 
a. Per 1 april 2013 is het afwijken van het bouwbesluit een economisch delict met een maximale boete 

van € 50.000,=. Lees verder op http://bouwwereld.nl/bouwkennis/regelgeving-normering/afwijken-
van-bouwbesluit-nu-economisch-delict/ 

b. Naar aanleiding van Punt 7.c. uit de vorige vergadering, heeft een bewoner een brief geschreven naar 
de gemeente met de volgende voorstellen: 
1.  Het Wilhelmina monument, dat nu in het park bij Laan Hofrust staat, te verplaatsen naar  het 

parkeerterrein van de Tuinstraat. 
2. De ca. 6 meter hoge lantaarn, die ook in het zelfde park staat, te plaatsen b.v. op het groene 

middenterrein van het Ruysdaelplein te plaatsen.  
De gemeente heeft in haar antwoord aan de betreffende bewoner aangegeven dat zij dit zullen 
onderzoeken. 

3. Het Buurtschap geeft aan dat zij een andere mening is toe gedaan en heeft in een veel eerder 
stadium  een voorstel gedaan om het object op het Tollensplein te plaatsen omdat er op de 
oorspronkelijke plaats(hoek Herenstraat-Willemstraat), er geen goede mogelijkheid meer is. 

c. Het lag in de bedoeling een kleinschalige bijeenkomst met de diverse organisatie (SWHR-BIZ, 
Artishock, Museum en de SBOR) te organiseren en de waarnemend burgemeester hiervoor als 
voorzitter te vragen. Dit leek te gaan lukken, echter per 3 juli as. stopt de heer Klitsie als 
waarnemend burgemeester. Het idee blijft, maar of we nu gelijk de nieuwe burgemeester moeten 
vragen lijkt het Buurtschap iets te veel van het goede. 

d. Een bewoner brengt nogmaals zijn voorstel onder de aandacht om de taxus heg aan de zijde van de 
Tollensstraat te verwijderen om meer “zichtruimte” te creëren. Een aantal aanwezige direct 
omwonenden geeft aan dat zij dit niet zien zitten. Er is een aantal jaren geleden al heel veel groen 
van de begraafplaats verwijdert en zij willen dit groen dus graag behouden. 

e. Jac. Monster (SWHR-BIZ) introduceert Aad van Enter van Bureau Dimago. Hij is door de SWHR-
BIZ gevraagd om het zomerfeest op vrijdag 21 juni as. tussen 14.00-21.00 uur te organiseren. Dit zal 
in het teken staan van de zomer, zon, vakantie en reizen. Dit evenement zal in het winkelcentrum 
worden uitgebeeld. Daarnaast komt er een podium met optredens verzorgd door oa. Trias, een 
Brassband en een muziekgroep. Het feest wordt geopend door waarnemend burgemeester Klitsie. 
Aansluitend houden de Oude Kerk en Laan Hofrust Kapel de Kerkenacht.  

f. Verder meldt Aad van Enter dat hij fractie assistent is van Gemeente Belangen Rijswijk. 
 
 
8. Rondvraag 

a. Jac. Moster (SWHR-BIZ) vraagt of het iemand bekend is of er een onderhoudscontract is afgesloten 
voor het schoonmaken van zuilen van de ondergrondse afvalcontainers. Ze zijn eigenlijk te vies om 
beet te pakken bij het openen. Volgens het Bestuur is Avalex verantwoordelijk voor het onderhoud 
en schoonmaken. 
 
 

9. Sluiting 
a. Om 21.10 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 11 juni 2013 is de volgende vergadering 

http://bouwwereld.nl/bouwkennis/regelgeving-normering/afwijken-van-bouwbesluit-nu-economisch-delict/
http://bouwwereld.nl/bouwkennis/regelgeving-normering/afwijken-van-bouwbesluit-nu-economisch-delict/
http://bouwwereld.nl/bouwkennis/regelgeving-normering/afwijken-van-bouwbesluit-nu-economisch-delict/
http://www.winkelcentrumoudrijswijk.nl/agenda/zomerfeest
http://www.kerkennachtrijswijk.nl/
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) 
die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 9 juli 2013 om 20.00 uur, Esdoornstraat nr. 3A 
te Rijswijk, INGANG in de hoek van het schoolplein  

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen e-mail dan naar 
info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 11 juni 2013  

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

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

6.a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk, waaronder: 
 - ERL 
 - Stadhoudersstraat -Frederik Hendrikstraat 
6.b. KVO 
6.c. Project Haagweg 
6.d. Voortgang actualisering bestemmingsplan Oud Rijswijk 

 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 
 
8. Rondvraag  
 
9. Sluiting  
 
Het bestuur van de SBOR 
 

Buurthuis  
Esdoornstraat 3A, 2282 RZ Rijswijk 
Tel. 0616195219 
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 JUNI 2013 

 
Aanwezig: Diverse bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn.), Willem Schuller (secr.), 
Andries Bartels (best.lid), Rien v.d. Velde (best.lid), Jac Monster (penn. SWHR-BIZ),  
Afwezig gemeld:), Hans van Rossum (Haagweg Comité), Linda Heijnen (SP), Klaar Toet (wijkagent) 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.07 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 

 
2. Verslag vergadering 14 mei 2013  

a. Blad 2; Er is verzuimd een vraag te vermelden die aan het bestuur is gesteld of bekend is wie de 
grondeigenaar is van de ERL-locatie. Het antwoord hierop is dat de gemeente eigenaar is tot het 
moment dat de overdracht aan de projectontwikkelaar gaat plaatsvinden. 

b. Punt 7.b.3. Desgevraagd wordt nogmaals toegelicht dat, als er al sprake zou moeten zijn van 
verplaatsing van het Wilhelmina-monument, het bestuur de voorkeur zou geven aan een aan de 
historie van dit monument gerelateerde locatie. 

c. Er staat bij punt 7.f “Laan Hofrust Kapel” die moet “Hofrustkapel” zijn. 
 
 
3. Mededelingen 

a. Een bewoner deelt mee dat Stedin (eigenaar van het schakelgebouw/elektriciteitpand, Kerklaan 59a 
en 59b) de bewoner heeft gemeld dat zij het onderhoud spoedig zullen gaan uitvoeren. 

b. Jac Monster meldt dat de gemeente de kokers van ondergrondse afval containers en straatmeubilair 
hebben gereinigd. 
 

 
4. Ingekomen stukken 

a. O_002733 Gem. RWK Griffie Ontvangstbevestiging Begeleidingsbrief aan de Raad m.b.t. de 
zienswijze van de SBOR op het ontwerp voor de herinrichting van de Haagweg 

b. 0_002738 Gem RWK Doc. Beheer Ontvangstbevestiging over de Afhandeling bouwaanvraag 
Herenstraat 86a te Rijswijk, zaaknummer 2013050191  

 
Voor het volgen van de wekelijkse gemeente publicaties, raadsstukken en besluiten is het 
raadzaam om je op te geven voor een (of meerdere) digitale nieuwsbrief (nieuwsbrieven) 
van de gemeente op link http://www.rijswijk.nl/aanmelden 

Kijk voor de vergaderstukken van B&W en de Raad op de volgende verwijzingen; 
Gemeente websiteGemeente websiteGemeente websiteGemeente website    / / / / BekendmakingenBekendmakingenBekendmakingenBekendmakingen    / / / / B&W notulenB&W notulenB&W notulenB&W notulen    / / / / Raadsvergaderingen en ForaRaadsvergaderingen en ForaRaadsvergaderingen en ForaRaadsvergaderingen en Fora 

 
 
5. Verzonden brieven/e-mails 

a. V_002736 Gem RWK College Zienswijze op de Nota Bevorderen van de Bewonersparticipatie 
2013-2017 

b. V_002737 Gem RWK College Afhandeling bouwaanvraag Herenstraat 86a te Rijswijk 
 
 
6. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. ERL  

Vandaag is op het terrein een laag aangebracht, die het zand verstuiven moet voorkomen. De 
voortgang van de verkoop van de woningen vordert langzaam. Dat is overal in het land het geval. 
Er zijn in principe een aantal woningen aan de Frederik Hendrikstraat en aan de Schoolstraat 
verkocht. Die verkoop is formeel nog niet definitief, onder meer omdat de start van de bouw nog 
niet duidelijk was toen er als “belangstellend koper” op werd ingetekend. Er zijn nog geen 
woningen aan de Blekerslaan verkocht. Het Bouwfonds start binnenkort weer met een nieuwe 
publiciteitscampagne. De bedoeling is dat de nieuwbouw voor- of na de bouwvak zal beginnen. 
Dat hangt ook van de aannemer af. Omdat nog niet alle woningen zijn verkocht, zal het 

http://www.rijswijk.nl/
http://www.rijswijk.nl/bekendmakingen
http://www.rijswijk.nl/notulen
http://ris.rijswijk.nl/
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Bouwfonds een aantal voor eigen risico bouwen, in de verwachting dat de verkoop ervan gestaag 
zal vorderen. Het is nog niet duidelijk of er in een of twee fasen wordt gebouwd. 

2. Hoek Stadhoudersstraat-Fredrik Hendrikstraat. 
Er is goede voortgang met dit project. In principe zou het in juli tussen Rijswijk Wonen en de 
gemeente Rijswijk rond moeten zijn. Het oorspronkelijke bouwplan zal iets moeten worden 
aangepast, omdat woningbouwcorporaties niet meer mogen investeren in andere objecten, dan in 
sociale woningbouw. Dit betekent dat de bedrijfsruimte, die in de Stadhoudersstraat was gepland, 
naar verwachting niet zal worden gerealiseerd. Er komt daar dan ook een appartement. De 
hoekwoning aan de Frederik Hendrikstraat/Leliestraat zal worden opgeknapt en hetzij één woning 
blijven, hetzij worden ingericht als twee studio’s. Ook dit pand zal worden gebruikt voor 
beschermd wonen, maar komt niet in verbinding te staan met het naastliggende complex, omdat 
anders het bouwplan integraal zou moeten worden aangepast.   

 
b. KVO 

1. Er zijn geen bijzonderheden te melden. 
  
 

c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/plannen-projecten/haagweg 
1. Het Buurtschap heeft een zienswijze ingediend over de plannen voor de Haagweg en Hoornbrug. 

Een van de punten betreft het voornemen van de gemeente om de tunnel onder de Haagweg op te 
heffen. Daar is het Buurtschap geen voorstander van. De tunnel is vooral van belang voor 
Cromvliet en voor het winkelcentrum. Het Buurtschap heeft nog steeds zorgen over de veiligheid 
van de fietswokkel, die is gedacht bij de nieuwe verhoogde Hoornbrug. Er zouden nadere 
onderzoeken zijn naar de veiligheid, maar die moeten nog worden bestudeerd en besproken. Het 
Buurtschap is voorstander van een lage fiets- en voetgangersbrug. De provincie zou dit niet zien 
zitten, omdat het de vrije doorvaart zou belemmeren. Dit argument snijdt geen hout, omdat er op 
het hele tracé van het Rijn-Schiekanaal en De Vliet diverse lage bruggen zijn en ook nog worden 
gebouwd. 

2. Op 29 augustus 2013 is de eerstvolgende vergadering van de Omgevingsteam . 
 

d. Start voorbereiding herziening bestemmingsplan Oud Rijswijk zie ook 
http://www.rijswijk.nl/actueel/bestemmingsplannen/oud-rijswijk 
1. Het Buurtschap heeft een zienswijze ingediend. Naar aanleiding daarvan zijn nog twee vragen 

gesteld door de gemeente, namelijk welke bebouwing op het speelterrein (eigendom van de 
gemeente) in de Rozenstraat staan en wat het Buurtschap bedoeld met de derde supermarkt.  
Deze vragen zijn beantwoord. De derde supermarkt is overigens Supermarkt Nas in de Kerklaan. 
De reactie op de ingediende zienswijze wordt afgewacht. 

2. Opmerkelijk is dat er een voorstel ligt bij de gemeenteraad om voor een aantal gebieden een 
voorbereidingsbesluit te nemen. Ook Oud Rijswijk hoort hierbij. Het voorgesteld te nemen besluit 
kent geen uitzonderingsmogelijkheden, wat overigens in het land niet gangbaar is. Dit wil zeggen 
dat alle aanvragen voor omgevingsvergunningen in de gebieden Oud Rijswijk, In de Bogaard, Te 
Werve, Stationskwartier, Pasgeld,  Sammersweg 2, Vrijenbanselaan en HBG-locatie verplicht 
moeten worden aangehouden.  
Het voorbereidingsbesluit treedt werking de dag na bekendmaking en geldt een jaar.  
Of dit problemen kan gaan opleveren voor mensen die iets willen gaan (ver)bouwen is het 
Buurtschap niet bekend. Het Buurtschap gaat ervan uit dat dit bij de gemeente is uitgezocht en dat 
bewust gekozen is dit type voorbereidingsbesluit.  
Voor de gemeente is er in ieder geval het voordeel dat er geen leges worden misgelopen, omdat 
per 1 juli 2013 bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar en er dan geen leges mag 
worden geheven. 
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7. Overige lopende zaken en activiteiten 
a. Ondergrondse afvalcontainers 

In Oud Rijswijk moeten nog op vier plaatsen ondergrondse containers komen. Inmiddels is bekend 
dat de containers op het Doelenterrein, de Tuinstraat en de Blekerslaan waarschijnlijk in oktober van 
dit jaar zullen worden geplaatst. Voor de container in de Stadhoudersstraat wordt eerst de uitspraak 
van de Raad van State afgewacht over een beroep, dat door een paar belanghebbenden uit de 
Stadhoudersstraat is ingediend.  

b. Burgerparticipatie 
Op 16 mei jl. hebben twee bestuursleden deelgenomen aan een thema avond “de Buurt Bestuurt”. 
Deze avond was georganiseerd door de SWR en bedoeld voor besturen van Bewonersorganisaties en 
andere maatschappelijk partners. Een wijkagent uit Rotterdam is dat een jaar of 6 geleden gestart met 
dit idee en wordt nu met succes toegepast in meer buurten/wijken van Rotterdam. Aan de hand van 
diverse voorbeelden is door deze wijkagent en een medewerker van de stichting Boog duidelijk 
uitgelegd hoe initiatieven en ideeën verder kunnen worden uitgewerkt volgens het principe van “de 
buurt bestuur”.  
Het succes van “de buurt bestuurt” is alleen mogelijk als alle maatschappelijk partijen (gemeente, 
politie, bewonersorganisatie, verengingen en anderen) middelen beschikbaar stellen en 
onvoorwaardelijk inzet tonen en bereid zijn om met elkaar samen te werken. Het bestuur denkt dat 
het vermoedelijk nog wel enige tijd zal duren voordat deze vorm van burgerparticipatie in Rijswijk 
goed van de grond komt. Dat heeft in Rotterdam ook veel aanlooptijd gekost. 
In onze zienswijze op de “Nota bevorderen van de Burgerparticipatie 2013-2017” heeft het Bestuur 
een aantal kanttekeningen geplaatst over hoe de gemeente Rijswijk denkt burgerparticipatie te 
organiseren/bevorderen. Zo is er op gewezen dat het er niet alleen om gaat waar de wijk- en 
buurtorganisaties zich aan moeten houden, maar dat ook de gemeente op procedureel en 
organisatorisch vlak moet meegaan om burgerparticipatie daadwerkelijk handen en voeten te geven. 
Aan dat laatste is in de nota weinig aandacht besteed. 

c. Mobiele garages. 
De voorzitter meldt dat er met een korte opbouwtijd een mobiele parkeergarage (www.park4all.nl) kan 
opgebouwd als een tijdelijke parkeergarage.  
Inmiddels heeft Den Haag zich ook aangemeld voor een tijdelijke parkeergarage; in de Nieuwersluisstraat er 
komt daar voor 200 auto’s, 6 motoren en 50 fietsen een parkeerplek voor duur van 5 jaar. Er zijn inmiddels 
meerdere plaatsen in het land die dit systeem al gebruiken. 

 
 
8. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen. 
 
 

9. Sluiting 
a. Om 21.10 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 9 juli 2013 is de volgende vergadering 
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor een inloopvergadering van het Buurtschap Oud 

Rijswijk (COR) die gehouden zal worden op: 

 

Dinsdagavond 13 augustus 2013 om 20.00 uur,  

Deze keer de ingang, Esdoornstraat nr. 1 te Rijswijk 

 

In verband met vakanties organiseert de SBOR alleen een inloopvergadering.  

Er is geen agenda. Ter vergadering kunnen actuele onderwerpen worden ingebracht.  

Het conceptverslag van de vergadering van 9 juli 2013 zal worden vastgesteld in de eerstvolgende 

reguliere vergadering. U kunt deze vinden op onze website www.sbor.nl  

 

U bent van harte welkom! 

 

  

Namens het bestuur van de SBOR 

 

Buurthuis  
Esdoornstraat 3A, 2282 RZ Rijswijk 
Tel. 0616195219 
E-mail: info@sbor.nl 
Web : www.sbor.nl 
 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 



Versie 01-08-2013  n002770 

 
 

 
Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) 
die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 10 september 2013 om 20.00 uur, Esdoornstraat nr. 3A 
te Rijswijk, INGANG in de hoek van het schoolplein  

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen e-mail dan naar 
info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 9 juli 2013  

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

b. Kort verslag van de inloopvergadering 13 augustus 2013.  
 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

6.a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk, waaronder: 
 - ERL 
 - Stadhoudersstraat -Frederik Hendrikstraat 
6.b. KVO 
6.c. Project Haagweg 
6.d. Voortgang actualisering bestemmingsplan Oud Rijswijk 

 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 
 
8. Rondvraag  
 
9. Sluiting  
 
Het bestuur van de SBOR 
 

Buurthuis  
Esdoornstraat 3A, 2282 RZ Rijswijk 
Tel. 0616195219 
E-mail: info@sbor.nl 
Web : www.sbor.nl 
 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl/
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 9 JULI 2013 

 
Aanwezig: Diverse bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn.), Willem Schuller (secr.), 
Andries Bartels (best.lid), Jac Monster (penn. SWHR-BIZ), Linda Heijnen en Tijmen Colijn (SP), Klaar Toet 
(wijkagent), 
Afwezig gemeld:) Rien v.d. Velde (best.lid),  Hans van Rossum (Haagweg Comité), Yvonne Hagenaars 
(PvdA), 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.04 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 11 juni 2013  

a. Er zijn geen opmerkingen op het verslag en is hierbij vastgesteld. 
 
 
3. Mededelingen 

a. Een melding van de gemeente dat de Haagweg in de nachten van 9 op 10 en van 10 op 11 juli het 
riool onder de hoofdrijbaan wordt geïnspecteerd. Hiervoor wordt de hoofdrijbaan in deze nachten 
afgesloten. De ventwegen blijven open en kunnen nog wel worden gebruikt.  

b. Er is een nieuwe link op aan de linkerzijde van de website van www.rijswijk.nl die verwijst naar het 
Raadsplein. Deze  link http://ris.rijswijk.nl biedt een duidelijker overzicht van de raadsstukken. 

c. Het voorbereidingsbesluit zoals in de vorige notulen al vermeld, is vastgesteld door de Raad voor 1 
jaar van 1 juli 2013 tot 1 juli 2014. 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. O_002743 Gem. RWK Griffie Ontvangstbevestiging Begeleide brief aan de Raad m.b.t.  
Zienswijze ontwerp voor de herinrichting van de Haagweg Dit is als ingekomen stuk voor de Raad 
van 25 juni 2013 geplaatst onder nummer 4 met afhandeling door het college. 

b. I_002744 Gem RWK RAAD Agenda Raadsvergadering van 25 juni 2013 met achterliggende 
stukken met o.a. V002721 (zienswijze Buurtschap op plannen Haagweg) op lijst ingekomen stukken 
onder Nr. 22 met als voorstel: afhandeling college. 

c. I_002745 Gem RWK Forum Stad Agenda forum Stad van 27 juni 2013 met achterliggende 
stukken met o.a. punt 2 bestem.pl. Hoornwijk - Broekpolder met antwoorden op zienswijzen. 

d. I_002747 Gem RWK Raad/college 1e Halfjaar rapportage 2013 (financiën 123 pagina's) 
e. I_002749 Gem RWK College Herschikking welzijnaccommodaties, eind 2013 beslissing 
f. I_002750 Gem. RWK Griffie De raad heeft besloten om onze "Zienswijze Ontwerp Haagweg" 

(V002721) op de eerst volgende forumvergadering te agenderen. 
1. Naar aanleiding van dit punt wordt gevraagd of de gemeente een brief moet beantwoorden? Na 

ontvangst van een brief wordt er een ontvangst bevestiging naar de afzender gestuurd. 
Vervolgens wordt een brief als ingekomen stuk op de lijst van ingekomen stukken geplaatst en 
kan men dit volgen via de website van de gemeente. Op termijn krijgt men altijd een besluit of 
een antwoord en wat de eventuele vervolg stappen zijn. 

g. I_002752 Gem RWK Nieuwsbrief sociale zaken me 2013 Adviesraad www.rijswijk.nl/adviesraad-
sociale-zaken 

h. I_002753 SWR Jaarverslag 2012 SWR 
i. M_002773 Ger Visser Verslag Welstands- en Monumentencommissie Week 26 2013 met o.a. 

zaaknummer W-2013-0931 Herenstraat 86a te Rijswijk het vervangen van het oude terras  
Besluit: Niet Akkoord. 
1. Eén van de aanwezige spreekt haar verbazing en ergernis uit over het feit dat er eerst 

wordt gebouwd, dat er geen enkele handhaving plaatst vindt en dat vervolgens een 
bouwvergunning wordt aangevraagd. Andere aanwezige melden dat er meerdere 
voorbeelden zijn waarbij dit ook is gebeurd en er ook geen enkele handhaving lijkt te 
zijn. 

 

http://www.rijswijk.nl/
http://ris.rijswijk.nl/
http://www.rijswijk.nl/adviesraad-sociale-zaken
http://www.rijswijk.nl/adviesraad-sociale-zaken
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Voor het volgen van de wekelijkse gemeente publicaties, raadsstukken en besluiten is het 
raadzaam om je op te geven voor een (of meerdere) digitale nieuwsbrief (nieuwsbrieven) 
van de gemeente op link http://www.rijswijk.nl/aanmelden 
Kijk voor de vergaderstukken van B&W en de Raad op de volgende verwijzingen; 
Gemeente website / Bekendmakingen / B&W notulen / Raadsvergaderingen en Fora 

 
 
5. Verzonden brieven/e-mails 

a. Er zijn geen brieven verzonden. 
 
 
6. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. ERL  

Op 5 juli 2013 heeft de gemeente in een persbericht bekend gemaakt dat; 
“De ontwikkeling van het project Schoolstraat waar de komende tijd 17 woningen worden 
gebouwd door Bouwfonds Ontwikkeling, is in volle gang. Het eigendom van de grond van het 
voormalige kantoor van het Energiebedrijf Rijswijk-Leidschendam is door de gemeente Rijswijk 
overgedragen aan Bouwfonds. Naar verwachting wordt na de zomer gestart met de bouw van de 
eerste fase.” 

2. Hoek Stadhoudersstraat-Fredrik Hendrikstraat. 
Er zijn op dit moment nog geen nieuw ontwikkelingen te melden. 

 
b. KVO 

1. Een van de aanwezigen constateerde op zaterdagochtend 6 juli jl. dat er op een parkeerplaats in de 
nabijheid van Blokker een grote blauwe vuilniszak door meerdere meeuwen werd opengetrokken 
die er een enorme bende van hadden gemaakt. De vraag is of dit dan nog op dezelfde zaterdag 
wordt opgeruimd. Het is geen goede reclame voor het winkelcentrum. Jac Monster antwoordt dat 
dit eigenlijk moet worden gemeld aan Avalex. Ook meldt hij dat we nog in een overgangsfase 
zitten naar het volledige gebruik van de ondergrondse afvalcontainers. In deze overgangsfase kan 
men nog steeds huisvuil aanbieden op het trottoir. Als alle containers zijn geplaatst mag men 
alleen huisvuil aanbieden aan de ondergrondse containers. De verwachting is dat de gemeente 
binnenkort een einde maakt aan de thans heersende onduidelijkheid van het inzamelbeleid in Oud 
Rijswijk en hierover een helder en duidelijk besluit neemt en vooral het nieuwe beleid 
publiekelijk goed kenbaar maakt. 

 
 

c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/plannen-projecten/haagweg 
1. Op een vraag vanuit de vergadering hoe de fietspaden bij de Hoornbrug worden uitgevoerd 

antwoordt Andries Bartels dat het onderzoek naar de veiligheid van de “fietswokkel” is afgerond. 
Naar horen zeggen worden de geconstateerde onveiligheden door gebruik van andere materialen 
en kleine aanpassingen verbeterd. Het Buurtschap is nog steeds een groot voorstander van een 
lage fietsbrug met beweegbaar deel. De argumentatie van de Provincie dat zij geen lage bruggen 
met beweegbaar delen in de vaarroute toestaat snijdt niet echt hout.  Er zijn in het Rijn-
Schiekanaal (de Delftse Schie, Delftsche Vliet, de Trekvliet en de Vliet) veel plaatsen plaatsen 
aan te wijzen waar dit wel het geval is. In Delft zijn er bijvoorbeeld al 8 lage bruggen. Ook de 
nog te bouwen fietsbrug bij de haven en de nieuwe Sebastiaanbrug in Delft worden een lage 
beweegbare bruggen.  

2. In het begin van het project Haagweg is er heel veel informatie verstrekt aan het Omgevingsteam. 
Na de laatste vergadering, waar heel veel is besproken is het wat stil geworden.  

3. Op 29 augustus 2013 is de eerstvolgende vergadering van de Omgevingsteam . 
 

d. Start voorbereiding herziening bestemmingsplan Oud Rijswijk zie ook 
http://www.rijswijk.nl/actueel/bestemmingsplannen/oud-rijswijk 
1. De RO Standaarden 2008 en de RO Standaarden zijn vastgelegd in de Regeling standaarden 

ruimtelijke ordening 2012. Daarnaast is in de regeling een overgangstermijn opgenomen van 1 
oktober 2012 tot 1 juli 2013. Raadpleeg de regeling hier 
 

 

http://www.rijswijk.nl/aanmelden
http://www.rijswijk.nl/
http://www.rijswijk.nl/bekendmakingen
http://www.rijswijk.nl/notulen
http://ris.rijswijk.nl/
http://www.rijswijk.nl/plannen-projecten/erl-locatie/nieuws/ontwikkeling
http://www.rijswijk.nl/plannen-projecten/haagweg
http://www.rijswijk.nl/actueel/bestemmingsplannen/oud-rijswijk
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-14821.html
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7. Overige lopende zaken en activiteiten 
a. Strandwalfestival 2013 13, 14 en 15 september 

Het Buurtschap is nog bezig om te onderzoeken hoe we hier invulling aan gaan geven. Er zijn wel 
wat ideeën maar nog geen concrete Plannen. 
 

b. Rotterdamsebaan 
De voorzitter is op 17 juni jl. naar een voorlichtingsbijeenkomst over de Rotterdamsebaan geweest. 
Gedurende de uitvoering van het project moeten er enkele sportverenigingen tijdelijk (ca. 5 jaar) 
verhuizen in verband de bouw van de tunnel.  
Meer informatie over dit gigantische project is te vinden op; 
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/verkeer-en-vervoer/verkeersprojecten/rotterdamsebaan.htm 
http://www.rijswijk.nl/plannen-projecten/rotterdamse-baan 
http://www.leidschendam-voorburg.nl/Int/Plannen-projecten-visies/Rotterdamsebaan-in-
ontwikkeling.html 

 
 
8. Rondvraag 

a. Evert Veldman vraagt of de parkeerplaats aan de Tuinstraat nu wel of geen betaald parkeren wordt? 
Hier komt geen betaald parkeren. Er wordt wel eens gezegd, dat als in de wijk Laak (Den Haag) een 
vergunningsstelsel van kracht is dit misschien effecten zou kunnen hebben voor delen van Rijswijk, 
die aan Laak grenzen. Dat zal eerst nog moeten blijken.  

b. Is er een evaluatie gehouden van het zomerfeest? Dat is niet het geval. Jac Monster meldt dat dit 
zomerfeest mede gezien weersomstandigheden een gemengd succes is geweest. Sommige 
ondernemers hadden wel klanten andere weer niet. 

c. Heeft het Buurtschap een uitnodiging voor het afscheid ontvangen voor het emeritaat van Ds. A. 
Cuperus predikant van de Oude Kerk? Het buurtschap heeft geen uitnodiging ontvangen. Per 1 
november is Ds. Michiel de Leeuw de nieuwe predikant van o.a. de Oude Kerk. 

d. Op de vraag aan de Wijkagent of het project “de buurt bestuurd” in Cromvliet nog loopt antwoordt 
hij dat dit nog steeds actief en nog wel enige tijd zo blijft. Hij geeft aan dat het belangrijk is dat 
bewoners snel een reactie op hun klachten krijgen. Zelf probeert hij altijd binnen 2 a 3 dagen te 
reageren. Helaas duurt dit bij de gemeente veelal langer of wordt er helemaal niet gereageerd. In het 
kader van burgerparticipatie is een goede communicatie en respect tussen burgers en alle 
maatschappelijk organisaties (gemeente, politie, woningbouwverenigingen, welzijnsorganisaties, 
e.d.) een vereiste.  

e. Er wordt gevraagd of er nog reactie is gekomen over de opmerkingen van de SBOR m.b.t. het 
afsluiten van de voetgangerstunnel onder Haagweg. Naar aanleiding van vragen vanuit de gemeente 
raad heeft  de verantwoordelijke wethouder toegezegd dat hij met de SBOR gaat overleggen over het 
principe besluit van het college m.b.t. het afsluiten van de voetgangerstunnel. 

 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 13 augustus a.s. is er een inloopvergadering. Misschien zijn er ideeën om speciale onderwerpen 

te behandelen. Stuur uw vraag of onderwerp naar info@sbor.nl   
c. Op 10 september a.s. is de volgende reguliere vergadering 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/verkeer-en-vervoer/verkeersprojecten/rotterdamsebaan.htm
http://www.rijswijk.nl/plannen-projecten/rotterdamse-baan
http://www.leidschendam-voorburg.nl/Int/Plannen-projecten-visies/Rotterdamsebaan-in-ontwikkeling.html
http://www.leidschendam-voorburg.nl/Int/Plannen-projecten-visies/Rotterdamsebaan-in-ontwikkeling.html
mailto:info@sbor.nl
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor een inloopvergadering van het Buurtschap Oud 

Rijswijk (COR) die gehouden zal worden op: 

 

Dinsdagavond 13 augustus 2013 om 20.00 uur,  

Deze keer de ingang, Esdoornstraat nr. 1 te Rijswijk 

 

In verband met vakanties organiseert de SBOR alleen een inloopvergadering.  

Er is geen agenda. Ter vergadering kunnen actuele onderwerpen worden ingebracht.  

Het conceptverslag van de vergadering van 9 juli 2013 zal worden vastgesteld in de eerstvolgende 

reguliere vergadering. U kunt deze vinden op onze website www.sbor.nl  

 

U bent van harte welkom! 

 

  

Namens het bestuur van de SBOR 

 

Buurthuis  
Esdoornstraat 3A, 2282 RZ Rijswijk 
Tel. 0616195219 
E-mail: info@sbor.nl 
Web : www.sbor.nl 
 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) 
die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 8 oktober 2013 om 20.00 uur, Esdoornstraat nr. 3A 

te Rijswijk, INGANG in de hoek van het schoolplein  
 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen e-mail dan naar 
info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 10 september 2013  

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

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

6.a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk, waaronder: 
 - ERL 
 - Stadhoudersstraat -Frederik Hendrikstraat 
6.b. KVO 
6.c. Project Haagweg 
6.d. Voortgang actualisering bestemmingsplan Oud Rijswijk 

 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 
 
8. Rondvraag  
 
9. Sluiting  
 
Het bestuur van de SBOR 
 

Buurthuis  
Esdoornstraat 3A, 2282 RZ Rijswijk 
Tel. 0616195219 
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 10 SEPTEMBER 2013 

 
Aanwezig: Diverse bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn.), Willem Schuller (secr.), 
Andries Bartels (best.lid), Rien v.d. Velde (best.lid), Jac Monster (penn. SWHR-BIZ), ,  
Afwezig gemeld:) Klaar Toet (wijkagent), Diny Sonneveldt (GBR), Linda Heijnen (SP), Hans Paping, Ron 
Evers 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.04 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
b. Op 13 augustus jl vond er een inloopvergadering plaats. Hiervan zijn geen notulen gemaakt. Er is 

hoofdzakelijk gesproken over het Project Haagweg. 
 
 
2. Verslag vergadering 9 juli 2013  

a. Er zijn geen opmerkingen op het verslag en is hierbij vastgesteld. 
 
 
3. Mededelingen 

a. Het Buurtschap heeft dit jaar door omstandigheden geen stand op de activiteiten markt van het 
Strandwalfestival as. zaterdag 14 september. 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. U_002781 Prot. Gemeente Rijswijk Uitnodiging Emeritaat Arjen Cuperus op zondag 8 september 
2013 voor 10.00 (dienst) en 17.00 (buffet) 

b. O_002779 Gem RWK Doc. Beheer Ontvangstbevestiging V002774 van de Vraag over de 
"Herenstraat 87a en andere aanvragen" 

c. U_002781 Gem RWK S&S Uitnodiging Vrijwilligersdag maandag 9 december 2013 17.00 -19.00 
uur Rijswijkse Schouwburg vrijdag 25 oktober sluitingsdatum voor vrijwilliger van het jaar 

d. A_002790 Gem. RWK S&S-SCO Reactie op "Zienswijze op de Nota Bevorderen van de 
Bewonersparticipatie 2013-2017" 

e. I_002810 Gemeente RWK Reacties op de zienswijzen en publicatie van het Ontwerp 
bestemmingsplan Oud Rijswijk. http://www.rijswijk.nl/bekendmakingen/ontwerpbestemmingsplan-
%E2%80%98oud-rijswijk%E2%80%99 Een ieder een zienswijze over het bestemmingsplan sturen 
aan de gemeenteraad, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk 
 

 
Voor het volgen van de wekelijkse gemeente publicaties, raadsstukken en besluiten is het 
raadzaam om je op te geven voor een (of meerdere) digitale nieuwsbrief (nieuwsbrieven) 
van de gemeente op link http://www.rijswijk.nl/aanmelden 

Kijk voor de vergaderstukken van B&W en de Raad op de volgende verwijzingen; 
Gemeente websiteGemeente websiteGemeente websiteGemeente website    / / / / BekendmakingenBekendmakingenBekendmakingenBekendmakingen    / / / / B&W notulenB&W notulenB&W notulenB&W notulen    / / / / Raadsvergaderingen en ForaRaadsvergaderingen en ForaRaadsvergaderingen en ForaRaadsvergaderingen en Fora 

 
 
5. Verzonden brieven/e-mails 

a. V_002774 Gem RWK College Omgevingsvergunning aanvraag Herenstraat 87a en andere 
aanvragen 

b. M_002775 Email Opmerking op de agenda van het Omgevingsteam Haagweg (29-08-2013) aan 
Menno v.d. Velde projectleider Omgevingsteam 

c. F_002785 Verzoek om aanvullende subsidie om de twee schilderactiviteiten in het Oud Raadhuis 
in 2014 te kunnen continueren.  

d. V_002787 Vragen over de 3e publicatie van 5 september 2913 Herenstraat 87a zaaknummer: 
2013070646. 

 
 
 

http://www.rijswijk.nl/
http://www.rijswijk.nl/bekendmakingen
http://www.rijswijk.nl/notulen
https://www.rijswijk.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad
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6. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. ERL  

Naar verwachting wordt er binnenkort gestart met de bouw van de eerste fase. In de eerste fase 
zullen de woningen aan de Fredrik Hendrikstraat en Schoolstraat worden gebouwd. De 
verwachting is dat bouw van deze woningen zal bijdrage aan de verkoop van resterende panden 
aan de Blekerslaan 

2. Hoek Stadhoudersstraat-Fredrik Hendrikstraat. 
Er zijn signalen dat de gemeente overeenstemming heeft over de verkoop van deze locatie aan 
Rijswijk Wonen. Dat betekent dat er voortgang zit in het project. Er hangt nu een melding op het 
pand met een oproep aan de gebruikers om hun spullen voor 27 september as. te verwijderen. 
Ook de bewoners, die er via Ad Hoc wonen, moeten weg. De SBOR heeft van Rijswijk Wonen 
de toezegging gekregen dat er nadat er met de gemeente overeenstemming over de verkoop is, 
met het Buurtschap en omwonenden over de aanpak zal worden gesproken. 

 
b. KVO 

1. Er is gisteren een vergadering geweest. Het buurtschap krijgt hier uitsluitend het verslag van. 
2. Jac Monster meldt namens de SWHR (deelnemer in het KVO overleg) dat SWHR aan het KVO 

heeft gevraagd om nog eens goed te kijken naar de veiligheid in het winkelgebied. De handhaving 
in het openbare gebied schiet naar mening van de SWHR te kort met als gevolg een verminderde 
veiligheid door o.a. racende scooters in het winkelgebied 

3. Naar aanleiding van het vorige punt is er geruime tijd in de COR vergadering gediscussieerd over 
de ergernis bij de aanwezigen m.b.t. de handhaving in zijn algemeen en hoe dit zou kunnen 
worden verbeterd. Daarbij kwam naar voren dat een verbetering van de handhaving zeker 
noodzakelijk is. 

  
a. Voor de veiligheid in het winkelgebied door het beboeten van rijdende brom/scooters en 

fietsers op de zaterdagmarkt en brom/scooters door de week. 
c. Met betrekking tot bouwwerken, terrassen en uitstallingen is het zeer wenselijk dat aan hand 

van, de in mei 2012 door de raad vastgestelde uitstallingen en terrassenbeleid wordt 
gehandhaafd. 

d. Er wordt gesproken over het thans geldende gedoogd beleid ten aanzien van enkele terrassen 
en uitstallingen in afwachting van het bestemmingsplan. Juridisch gezien zal dit geen stand 
kunnen houden en kan op termijn tot procedurele problemen leiden. 

e. Er wordt onderkend dat het soms voor zowel de Politie als Vergunningen en Handhaving 
lastig is wie en wat men moet beboeten en wie moet optreden tegen de aanwezige 
overtredingen in het openbare gebied. 

 
f. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/Haagweg 

1. Op 29 augustus jl. is er een vergadering van het Omgevingsteam geweest waarbij vooral 
inrichtingzaken aan de orde zijn geweest. Vooruitlopend op deze vergadering heeft het 
Buurtschap ‘s middags bij de gemeente een gesprek gehad, vooral over het opheffen van de 
tunnel onder de Haagweg.  
In dit overleg met de projectleider van het Project Haagweg en Hoorbrug en een medewerker van 
de communicatieafdeling van de gemeente Rijswijk zijn de volgende afspraken gemaakt; 
  
a. Het voorstel tot afsluiting van de voetgangerstunnel(s) onder de Haagweg door wordt niet op 

de avondvergadering van de 29e september 2013 besproken.  
b. De voetgangerstunnel blijft vooralsnog open. 
c. Alle vier geplande oversteekplaatsen rond de kruising Geestbrugweg-Haagweg-Herenstraat 

worden zoals voorgesteld binnen het Project Haagweg gerealiseerd. 
d. Als na de realisatie van de vier oversteekplaatsen er na geruime tijd een duidelijk in de 

praktijk aantoonbare en bewezen verbetering is ontstaan, van een veiliger oversteek in 
combinatie met een vlekkeloos en naar ieders (voetganger,fietsers en gemotoriseerd verkeer) 
tevredenheid werkende verkeersregelinstallatie Herenstaat-Geestbrugweg-Lindelaan, kan het 
eventueel afsluiten van de voetgangerstunnel(s) onder de Haagweg door, weer aan de orde 
worden gesteld. 
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e. Door de gemeente is hierbij aangetekend dat in een nader overleg nog wel helder moet worden 
wat de begrippen “na geruime tijd” en “veilige oversteek” concreet betekent. 

De vooraanstaande afspraken zijn door de vertegenwoordiger van SBOR gemeld in de 
avondvergadering van het Omgevingsteam op 29 september 2013 en had voldoende instemming 
van de leden van het Omgevingsteam. 

2. De “fiets-wokkel/paperclip ” is door een extern onderzoeksinstelling zonder extra maatregelen 
niet veilige bevonden. De voorgestelde extra maatregelen betreffen onder meer een langere 
hellingbaan en scherpere bochten. Het Buurtschap is nog steeds voorstander van een lage 
beweegbare brug voor het langzaam verkeer. In de Omgevingsteam vergadering van 29 
september jl. is afgesproken dat de Provincie om een schriftelijke motivering zal worden 
gevraagd waarom een lage en veiligere beweegbare fietsburg niet kan worden gerealiseerd binnen 
het project van de Hoornbrug. Inhet Rijn-Schie traject heeft immers alleen de Vlietbrug (A4) vrije 
doorvaart. Er zijn links en recht van de Hoornbrug meerdere beweegbare bruggen. Zelfs de 
nieuwe fietsbrug bij de Steenplaetsstraat wordt een beweegbare.  

3. Bij de door de gemeente voorgestelde aanplanting is o.a. gekozen voor acacia bomen en blad 
verliezende groen stroken. Het voorstel wat betreft de groenstroken is door het Omgevingsteam 
voor nader advies teruggegeven aan de gemeente.  

 
g. Start voorbereiding herziening bestemmingsplan Oud Rijswijk zie ook 

http://www.rijswijk.nl/actueel/bestemmingsplannen/oud-rijswijk 
1. Er zijn 16 zienswijzen op het Voorontwerpbestemmingsplan Oud Rijswijk ingediend bij de 

gemeente. De reacties van de gemeente hierop zijn samen met de ter inzage legging van het 
Ontwerpbestemmingsplan gevoegd. 

2. Ten opzichte van het voorontwerp zijn een aantal door de gemeente vereenvoudigd door een 
aantal zaken anders te benoemen.  

3. De aanvullende stukken, zoals de aanpassing van de bestaande terrassennota en de nadere regels 
voor terrassen en de verwerking van alle commentaren moet het Buurtschap nog nader 
onderzoeken om er een goed oordeel over te vormen over een zo nodig in te dienen zienswijze bij 
de Gemeenteraad.. 

4. Door aanzienlijke veranderingen van “de Regels” en andere documenten en als gevolg van 
informatie vanuit het vigerende bestemmingsplan toe te passen op “de Verbeelding” (plankaart), 
is het heel veel werk om dit weer te controleren op een correcte weergave op de nieuw 
gepubliceerde verbeelding 

5. De formele procedure is op 22 augustus jl. gestart. Een ieder heeft tot 3 oktober 2013 de tijd om 
een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen.  

6. Het Buurtschap zal met name de algemene lijn bekijken. Een ieder in Oud Rijswijk moet voor 
zichzelf bepalen of hun eigendom met juiste bestemming is vermeld in het 
Ontwerpbestemmingsplan Oud Rijswijk 

 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Er zijn geen onderwerpen voor dit agendapunt.  
 
8. Rondvraag 

a. Er wordt door één van de aanwezige gevraagd of er opnieuw een vergunning is afgegeven voor de 
Oliebollenkraam in de Herenstraat. Volgens het Buurtschap is deze vergunning nog niet door de 
gemeente afgegeven. Als deze vergunning kort voor de start van de gewenste looptijd (1 oktober 
2013 - 31 maart 2013) wordt verleend is de tijd veel te kort om nog een zienswijze tegen deze 
vergunning in te dienen. Als het net zo gaat als aan het einde van de Herenstraat , ontstaat er 
opnieuw een niet wenselijke gedoog situatie.  

b. Is er bekend wat de gevolgen zijn van het instellen van belanghebbende parkeren in de Laak (Den 
Haag)? Het Buurtschap antwoordt dat zij nog niet precies weet hoe de regeling van Den Haag in 
elkaar steekt en met name wat de aanleiding is. Dat zal worden nagegaan. Zoals bekend heeft het 
Buurtschap in het verleden het kortstondig ingevoerde belanghebbende parkeren in Oud Rijswijk 
ongedaan kunnen maken. Het Buurtschap is ook nu geen voorstander van belanghebbende parkeren 
in Oud Rijswijk. Dat is ook niet in het belang van het winkelcentrum. . 

 
9. Sluiting 

a. Om 22.04 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 8 oktober a.s. is de volgende vergadering. 

http://www.rijswijk.nl/sites/default/files/vobp_oud_rijswijk_nota_van_inspraak_en_overleg_03.pdf
http://www.rijswijk.nl/sites/default/files/ro-bp-317.449.01-totaal-on03_incl_bijlagen_excl_verbeelding.pdf
http://www.rijswijk.nl/sites/default/files/ro-bp-31744901-vb-on04_imro2012-verbeelding.pdf
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) 
die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 12 november 2013 om 20.00 uur, Esdoornstraat nr. 3A 
te Rijswijk, INGANG in de hoek van het schoolplein  

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen e-mail dan naar 
info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 8 oktober 2013  

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

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

6.a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk, waaronder: 
 - ERL 
 - Stadhoudersstraat -Frederik Hendrikstraat 
6.b. KVO 
6.c. Project Haagweg 
6.d. Voortgang actualisering bestemmingsplan Oud Rijswijk 

 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 
 
8. Rondvraag  
 
9. Sluiting  
 
Het bestuur van de SBOR 
 

Buurthuis  
Esdoornstraat 3A, 2282 RZ Rijswijk 
Tel. 0616195219 
E-mail: info@sbor.nl 
Web : www.sbor.nl 
 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl/
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 8 OKTOBER 2013 

 
Aanwezig: Diverse bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn.), Willem Schuller (secr.), 
Andries Bartels (best.lid), Rien v.d. Velde (best.lid), Klaar Toet (wijkagent)  
Afwezig gemeld: Jac Monster (penn. SWHR-BIZ), M. v.d. Velde (projectleider. Proj. Haagweg/Hoornbrug) 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.04 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 10 september 2013  

a. Er wordt een opmerking gemaakt over de omgevingsalert voor Rijswijk app die openbare 
bekendmakingen van de gemeente meldt op je tablet of smart Phone. Als je een dergelijke alert 
ontvangt kan je beter ook nog op de website van de gemeente kijken. Er wordt opgemerkt dat ook de 
website niet altijd actueel is. Het komt voor dat er al een vergunning is verleend, maar pas 14 dagen 
later wordt gepubliceerd. Het werk is dan vaak al gestart, dus binnen de 6 weken waarin een 
zienswijze kan worden ingediend. 

b. Klaar Toet merkt op dat hij de laatste zin van punt 6.3.e niet goed begrijpt. Hij licht toe dat het 
handhaven als volgt in grote lijnen is verdeeld; 

1. De gemeente doet de horeca met eventuele ondersteuning van de politie. 
2. Alles wat stil staat en fout is handhaaft de gemeente. (Inspecteur Openbaar Gebied – IOG) 
3. Alles wat rijdend overtredingen maakt wordt door de politie gehandhaafd. 
4. In een aantal voorvallen handhaven zowel de politie en gemeente (IOGers). Dit vraagt toch 

nog wel om een nader en wat duidelijkere omschrijving.  
c. Er zijn verder geen opmerkingen op het verslag en is hierbij vastgesteld 

 
 
3. Mededelingen 

a. Het Bestuur heeft zich op de welkomstreceptie voorgesteld aan de nieuwe Burgemeester. Hierbij is 
de afspraak gemaakt om nader met elkaar kennis te maken. 

b. Het Buurtschap heeft op 2 oktober 2013 op verzoek van de gemeente gesproken over de 
herschikking van de welzijnsaccommodaties in Rijswijk. Hierbij is ook een inventarisatie gemaakt 
van wat er voor het Bestuur noodzakelijk is om goed te kunnen functioneren. De uitwerking hiervan 
zal nog wel even duren. Voorlopig is de verwachting dat er bij de welzijnaccommodaties in Oud 
Rijswijk (Het Oude Raadhuis en de Ottoburg) in 2014 niet veel veranderd. 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. O_002797 Gem. RWK Griffie Ontvangstbevestiging "Verzoek om aanvullende subsidie om de 
twee schilderactiviteiten in het Oud Raadhuis in 2014 te kunnen continueren." Dit is afgewezen. 

b. O_002798 Gem. RWK Griffie Ontvangstbevestiging "Publicatie van 5 september 2913 Herenstraat 
87a zaaknummer: 2013070646" zie ook V002787 Betreft Melding onduidelijkheden inzake 
vergunningverlening bouwactiviteiten locatie Herenstraat 87a en oneens met besluit verlening 
termijn aanvraag vergunning 

c. A_002799 Gem RWK College Antwoord op V002774 "Herenstraat 87a en andere aanvragen" 
 

Voor het volgen van de wekelijkse gemeente publicaties, raadsstukken en besluiten is het 
raadzaam om je op te geven voor een (of meerdere) digitale nieuwsbrief (nieuwsbrieven) 
van de gemeente op link http://www.rijswijk.nl/aanmelden 
Kijk voor de vergaderstukken van B&W en de Raad op de volgende verwijzingen; 
Gemeente website / Bekendmakingen / B&W notulen / Raadsvergaderingen en Fora 

 
 
5. Verzonden brieven/e-mails 

a. V_002815 Zienswijze op het Ontwerp Bestemmingsplan Oud Rijswijk van 22 augustus 2013.  
 
 

http://www.omgevingsalert.nl/deelnemende-gemeenten
http://www.rijswijk.nl/aanmelden
http://www.rijswijk.nl/
http://www.rijswijk.nl/bekendmakingen
http://www.rijswijk.nl/notulen
https://www.rijswijk.nl/raadsplein
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6. Voortgang verschillende dossiers. 
a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 

1. ERL  
Naar verwachting wordt er binnenkort (vermoedelijk in november/december 2013) gestart met de 
bouw van de eerste fase. In de eerste fase zullen de woningen aan de Fredrik Hendrikstraat en 
Schoolstraat worden gebouwd. De verwachting is dat de bouw van deze woningen zal bijdrage 
aan de verkoop van resterende panden aan de Blekerslaan en dat de bouw hiervan aansluitend op 
de eerste fase kan worden gerealiseerd. 

2. Hoek Stadhoudersstraat-Fredrik Hendrikstraat. 
Er zijn signalen dat de gemeente overeenstemming heeft over de verkoop van deze locatie aan 
Rijswijk Wonen. Dat betekent dat er voortgang zit in het project. De gebruikers van het pand zijn 
inmiddels vertrokken. Ook de bewoners, die er via Ad Hoc wonen, moesten weg. Als gevolg van 
de steeds wijzigende regels rond AWBZ ed. is niet even duidelijk wat nu wel of niet mag of kan. 
De SBOR heeft van Rijswijk Wonen de toezegging gekregen dat er nadat er met de gemeente 
overeenstemming over de verkoop is, met het Buurtschap en omwonenden over de aanpak zal 
worden gesproken. 

 
b. KVO 

1. Er zijn geen bijzonderheden te melden. 
 

c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/Haagweg 
1. De provincie heeft het Omgevingsteam gemeld dat een lage fiets- en voetgangersbrug onder de 

verhoogde Hoornbrug te kostbaar is. Het Buurtschap en het Comité Haagweg zijn als enige 
partijen binnen het Omgevingsteam nog steeds grote voorstander van deze lage en beweegbare 
fiets- en voetgangersbrug. Het is dus aannemelijk dat er dus een lastige passage Hoornwijk-
Haagweg voor voetgangers en fietsers gaat worden gerealiseerd. 

2. Het Bestuur van de SBOR heeft regelmatig waargenomen dat de voetgangerstunnel wel degelijk 
wordt gebruikt. Dit in tegenstelling tot het standpunt van de gemeente. De tunnel is volgens de 
gemeente te duur in onderhoud, dus de tunnel moet dicht, ook om een betere en fraaiere ingang 
van de Herenstaat te realiseren. Hoe dit aanzicht er fraaier op wordt als daar aan beide zijden 
kopsparkeerplaatsen zijn gerealiseerd, is bij het Buurtschap in het geheel niet duidelijk. 
Verkeerstechnisch lijkt deze oplossing ook een lastige en niet geheel ongevaarlijke uitdaging 
voor de verkeersgebruikers te worden. Onze Wijkagent vindt het nu al een gevaarlijke situatie. 
Dit wordt volgens hem alleen maar gevaarlijker met in- en uit-parkerende auto’s. 
Het Buurtschap stelt zich op het standpunt dat eerst moet worden aangetoond dat de vierzijdige 
oversteek goed en veilig wordt ingepast in de huidige en nu zeer slecht functioneerde 
verkeersregelinstallatie. Als na enige tijd is aangetoond dat dit inderdaad het geval is, kan er weer 
over de voetgangerstunnel worden gepraat. Ter illustratie wordt gemeld dat een veel betere 
afstemming van de verkeerslichten in principe mogelijk is, dat is te zien bij het Rijswijkseplein in 
Den Haag waar het goed functioneert, ondanks de vele verschillende verkeerstromen en vele 
trams, die daar passeren. Bij de kruising Herenstraat/Geestbrugweg/Haagweg is een goede 
afstelling van de verkeerslichten nog steeds niet gelukt. Omdat de kruising na realisatie van het 
project nog wat ingewikkelder wordt, vindt het Buurtschap het redelijk en meer verantwoord dat 
eerst maar eens gekeken wordt hoe het gaat werken.  

3. Als voorbereiding op alle werkzaamheden wordt het persriool onder de Haagweg gerenoveerd. 
Dit zal tot verkeerhinder leiden op Haagweg. 

4. In 2016 moet alles zijn opgeleverd. 
 

d. Start voorbereiding herziening bestemmingsplan Oud Rijswijk zie ook 
http://www.rijswijk.nl/actueel/bestemmingsplannen/oud-rijswijk 
1. Het Buurtschap heeft bij het Voorontwerp van het bestemmingsplan Oud Rijswijk verschillende 

punten naar voren gebracht en op detailniveau ook veel afwijkingen en fouten aangegeven in haar 
zienswijze. Verschillende van deze foutjes zijn in het ontwerp aangepast, dan wel gecorrigeerd. 
Ook is een aantal andere opmerkingen verwerkt. Het Buurtschap heeft ook bij het 
ontwerpbestemmingsplan een zienswijze ingediend. Deze zienswijze ligt deels in het verlengde 
van wat eerder naar voren is gebracht en gaat ook in op onderwerpen die in het ontwerp anders 
zijn opgenomen, dan in het voorontwerp het geval was. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor het 
terrassenbeleid. Een principieel punt is dat het Ontwerp Bestemmingsplan Oud Rijswijk in 
principe conserverend van aard is, maar er worden ook ontwikkelingsprojecten in dit plan 

http://www.rijswijk.nl/Haagweg
http://www.rijswijk.nl/actueel/bestemmingsplannen/oud-rijswijk
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benoemd, waarbij voor de marktpartijen openingen worden geboden om bouwprojecten te 
realiseren. Of dat gaat lukken is, los van de wenselijkheid. Het is wat het Buurtschap betreft van 
tweeën één, of er wordt geconserveerd of er wordt ontwikkeld, dat wil zeggen dat dan er ook 
actief initiatieven worden genomen. 

2. Het Ontwerp Bestemmingsplan Oud Rijswijk geeft het college zeer veel 
afwijkingsbevoegdheden, waarvan het nadeel is dat er voor het college minder mogelijkheden 
zijn om een vergunningsaanvraag te weigeren en bovendien wordt het voor de burgers/bewoners 
het onduidelijker. Een bestemmingsplan moet zo zijn opgesteld dat het helder is wat er nu wel of 
niet mag of kan in de buurt of wijk waarvoor dit plan voor opgesteld is. Bij het nu voorliggende 
Ontwerp Bestemmingsplan Oud Rijswijk is het allemaal onduidelijker geworden.  

3. Ook neemt de onzekerheid toe bij bewoners/gebruikers die in of nabij van één 
Wijzingsbevoegdheid van de 4 benoemde gebieden , (Oude Raadhuis, Het Mallegat, Locatie Albert Heijn 
en de Ottoburg) wonen of verblijven. Immers, het is de vraag of en zo ja wanneer van de betreffende 
wijzigingsbevoegdheid gebruik wordt gemaakt en intussen blijft de wijzigingsbevoegdheid als 
een planologische schaduw boven het betreffende gebied hangen. 

 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Er wordt gevraagd of er nog nieuwe ontwikkelingen bekend zijn m.b.t. het nog in te stellen van het 
vergunning parkeren in de wijk Laak in Den Haag. Dit zou mogelijke consequenties kunnen hebben 
voor Oud Rijswijk zoals het instellen van vergunningen parkeren. Er wordt geantwoord dat daar 
vooralsnog weinig of niets over bekend is, maar dat dit zal worden nagegaan1. Hoeveel de overloop 
vanuit Laak daadwerkelijk gaat worden is ook nog niet duidelijk. 

 
 
8. Rondvraag 

a. Er wordt gevraagd wat de stand van zaken is m.b.t. het plaatsen van de ondergrondse containers. Met 
uitzondering van één locatie (nog in bezwaarprocedure) zijn alle ondergrondse containers geplaatst.  

b. Hans Paping vraagt of iemand nog iets heeft vernomen over zijn idee om een mooie smeedijzeren 
ketting rond de ondergrondse waterput op te hangen. Er is bij de aanwezigen niets over bekend. 

c. Hans Paping meldt dat eigenlijk iets te weinig is gedaan aan het groen van het 
herdenkingsmonument op de begraafplaats Oud Rijswijk. Dit blijft voor hem nog een punt van 
aandacht. 

d. Hans Paping meldt het Wilhelmina monument in park Hofrust door de gemeente is ontdaan van 
graffiti en de stenen console van monument is gerestaureerd. 

e. Een bewoner van de Lindelaan meldt dat er weer contact is geweest tussen de voorzitter van de VVE 
van de Lindelaan en Stedin over het verven van het transformatorhuis aan de Kerklaan 59a en 59b. 
Er wordt gemeld dat er geen budget beschikbaar is en het verven wordt mogelijk pas in 2015 
uitgevoerd. 

 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.35 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 12 november a.s. is de volgende vergadering. 

                                                           
1 Zie onder meer: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Parkeerproblemen-LaakkwartierOost.htm 
 

Samenvattend. Er is veel te weinig parkeerruimte in Laak. Er komen 200 parkeer plaatsen extra en er komt mogelijk 
ook een parkeergarage. Om parkeerders van buitenaf te weren wordt per 3 februari 2014 tijdelijk betaald parkeren 
ingevoerd in Laak Oost en dan vooral in het deel dat aan Rijswijk grenst. Het gaat om dagelijks betaald parkeren en het 
tarief is (vooralsnog?) lager, dan voor andere wijken van den Haag geldt.  
Voor bewoners en bedrijven in Laak Oost is het tarief €24,60 per jaar. Een bezoekerspas kost €12,00.  
Uit de informatie van de gemeente Den Haag blijk niet of, evenals in andere wijken het geval is, voor een tweede auto 
een hoog tarief €420, 00 moet worden betaald.  
 

Het effect zou kunnen zijn dat vooral tweede auto’s en auto’s waar in principe geen vergunning voor wordt verleend ( 
langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter en campers) en bezoekers gaan uitwijken naar aanliggende wijken, zoals Oud 
Rijswijk, waar geen betaald parkeren geldt. Maar het gaat dan wel om relatief lange loopafstanden. Dus is het de vraag 
of dat op betekenisvolle schaal gaat gebeuren. 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Invoering-betaald-parkeren-Laakkwartier.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Parkeerproblemen-LaakkwartierOost.htm
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de vergadering van het 

Buurtschap Oud Rijswijk (COR) die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 10 december 2013 om 20.00 uur, Esdoornstraat nr. 3A 
te Rijswijk, INGANG in de hoek van het schoolplein  

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen e-mail dan naar 
info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 12 november 2013  

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

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

6.a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk, waaronder: 
 - ERL 
 - Stadhoudersstraat -Frederik Hendrikstraat 
6.b. KVO 
6.c. Project Haagweg 
6.d. Voortgang actualisering bestemmingsplan Oud Rijswijk 

 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 
 
8. Rondvraag  
 
9. Sluiting  
 
Het bestuur van de SBOR 
 

Buurthuis  
Esdoornstraat 3A, 2282 RZ Rijswijk 
Tel. 0616195219 
E-mail: info@sbor.nl 
Web : www.sbor.nl 
 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl/
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 12 NOVEMBER 2013 

 
Aanwezig: Diverse bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn.), Willem Schuller 
(secr.), Andries Bartels (best.lid), Jac Monster (penn. SWHR-BIZ) 
Afwezig gemeld: Rien v.d. Velde (best.lid), Klaar Toet (wijkagent), Tom Brouwer, Hans van Rossum 
(Haagweg Comité) 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.04 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 8 oktober 2013  

a. Er zijn geen opmerkingen op het verslag en wordt hierbij vastgesteld. 
 
 
3. Mededelingen 

a. Er zijn nieuwe richtlijnen voor oplaadpunten verschenen. Hierin staat o.a. in dat de gemeente 
een verkeersbesluit moet nemen voor het plaatsen van de juiste verkeersborden. Ook moet je 
gewoon betalen als er betaald parkeren is ingesteld.   

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_002841 Gem RWK Griffie m.b.t. de behandeling van onze Openbare Brandbrief over 
het Opheffen voetgangerstunnel onder de Haagweg V002824 (brandbrief) in de lijst van 
ingekomen stukken geplaatst voor de verg. 26 november 2013 punt 4 

b. M_002848 SWHR-BIZ Nieuwsbrief SWHR oktober 2013 kerstkoopavond 
deelnemersvergadering 

c. M_002849  Anna Fogelmane afspraak op 5 november 2013 voor het organiseren van 
ritmiek voor senioren in de Ottoburg 

d. M_002850 Gem RWK S&S-SCO Verslag van het gesprek op 1 oktober 2013 over de 
herschikking welzijnsaccommodaties 

e. M_002851 Gem RWK Communicatie Afsluiting gedeelte Haagweg i.v.m. Jaagpadleiding 
f. M_002852 Gem. RWK BRO Concept-beantwoording zienswijze SBOR bestemmingsplan 

Oud Rijswijk n.a.v. ambtelijke overleg op stadhuis 23-10-2013 en vervolg overleg op 29-10-
2013 

g. M_002853 SBOR Gesprek verslag van het overleg van 29 september 2013 
h. M_002854 Gem. RWK S&S-SCO Verzoek van de Gemeente voor overleg nota 

'bevorderen van de bewonersparticipatie'  
i. M_002855 Gem RWK Projectenbureau 1e Reactie op het gesprek verslag van het overleg 

van 29 september 2013 
j. M_002856 KVO Uitnodiging voor de Schouw KVO Oud Rijswijk 9 november 2013 

10.00 uur 
k. M_002857 Gem RWK Projectbureau 2e Reactie op het gesprek verslag van het overleg 

van 29 september 2013 
l. M_002858 Groen Links Lammert van Dijk Naar aanleiding van vragen van Groen Links 

m.b.t. de voetgangerstunnel meldt hij ons het antwoord van het college en vraagt onze reactie 
hierop 

m. M_002860 SWHR-BIZ Nieuwsbrief SWHR oktober 2013 kerstkoopavond en 
deelnemersvergadering 

 

http://www.agentschapnl.nl/actueel/nieuws/richtlijnen-oplaadpunten-de-openbare-ruimte
http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/2013/10/Samenvatting%20Oplaadpunten%20voor%20elektrische%20auto%27s%20in%20de%20openbare%20ruimte.pdf
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Voor het volgen van de wekelijkse gemeente publicaties, raadsstukken en besluiten is 
het raadzaam om je op te geven voor een (of meerdere) digitale nieuwsbrief 
(nieuwsbrieven) van de gemeente op link http://www.rijswijk.nl/aanmelden 
Kijk voor de vergaderstukken van B&W en de Raad op de volgende verwijzingen; 
Gemeente website / Bekendmakingen / B&W notulen / Raadsvergaderingen en Fora 

 
 
 
 
5. Verzonden brieven/e-mails 

a. F_002834 SWR Het continueren van het gebruikscontract van de C.Gerritsezaal per 1 
januari 2013 t.b.v. van de 2 Schildersactiviteiten in het Oud Raadhuis 

b. V_002824 SBOR  Openbare Brandbrief over het opheffen/onttrekken van de 
voetgangerstunnel onder de Haagweg  

c. V_002842  Gem RWK College onvolkomenheden m.b.t. Actualisering Nota Cultureel 
Erfgoed 13.063909/13-058 Zie agenda 26-10-2013 forum samenleving punt 9 

d. M_002859  SBOR Antwoord op de mail van Groen Links (M002848) 
 
 
6. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. ERL  

Er is een start gemaakt met de eerste fase met bouwen van 3 woningen aan de Schoolstraat 
en 4 woningen aan de Fredrik Hendrikstraat. Het bouwfonds Amstelland heeftaan de 
ondernemers gevraagd of zij de verkoop van de resterende panden mogen promoten in een 
kraam op de markt en bij Chrismass Late Night Shopping.  

2. Hoek Stadhoudersstraat-Fredrik Hendrikstraat. 
Recentelijk zijn over deze locatie wat geruchten in de krant verschenen. De feitelijke 
situatie is dat de gemeente en Rijswijk Wonen een overeenkomst hebben gesloten, waarbij 
de gemeente rond 1 januari 2014 de locatie oplevert aan Rijswijk Wonen. 

 
b. KVO 

1. Willem Schuller heeft zaterdag 9-11-2013 samen met de centrummanager, 2 IOGers 
(handhaving), 2 marktmeesters, de brandweer en een ondernemer/KVO lid meegelopen 
met de schouw t.b.v. het KVO. Naast een aantal positieve veranderingen met name, de wat 
aangepaste inrichting van de markt zijn er toch ook enkele niet correcte zaken 
geconstateerd. De centrummanager zal op korte termijn van de aantekeningen een verslag 
opstellen. 

 
c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/Haagweg 

1. Als eerste is een start gemaakt met de renovatie van het persriool onder de Haagweg. 
2. De komende jaren zal er nog veel verkeersoverlast zijn tijdens de uitvoering van het 

herinrichten van de Haagweg en de verhoging van de Hoornbrug. 
3. Het Buurtschap heeft nog steeds problemen met de nogal lastige passages voor voor de 

fietsers en voetgangers over de nieuw geplande , verhoogde Hoornbrug. De vergadering 
neemt ruim de tijd om over het Project Haagweg te discussiëren. Meerdere suggesties en 
ideeën worden genoemd. Er is in de vergadering nogal wat onbegrip over hoe  slecht en 
lastig fietsers  en voetgangers de Hoornbrug over moeten. Kan hier nog iets tegen gedaan 
worden? Is er nog contact met bewoners uit Hoornwijk en Ypenburg? Onze uitnodigingen 
gaan per email naar alle bekende Bewonersorganisaties. Een ieder kan tot 12 december 
2013 een zienswijze indienen op de voorgestelde bestemmingsplan wijziging.   

4. De voetgangerstunnel onder de Haagweg is nog steeds een punt van zorg. Het Buurtschap 
heeft bij de gemeente tijdens ambtelijk overleg voorgesteld om eerst een aantoonbaar, 
probleemloos en veilig kruispunt voor overstekende voetgangers te realiseren en pas hierna 
een onttrekkingsbesluit aan de raad voor te leggen en niet zoals nu het voorliggende 

http://www.rijswijk.nl/aanmelden
http://www.rijswijk.nl/
http://www.rijswijk.nl/bekendmakingen
http://www.rijswijk.nl/notulen
https://www.rijswijk.nl/raadsplein
http://www.rijswijk.nl/Haagweg
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onttrekkingsbesluit al in 2014 te nemen. We zullen in de komende weken Cromvliet en 
andere organisaties als belanghebbenden betrekken bij dit voorstel. Voor het geval dat de 
voetgangerstunnel op termijn toch wordt afgesloten is er bij de laatste Omgevingsteam 
vergadering gesproken over mogelijke invullingen van de vrijgekomen ruimte ter plaatse 
van de tunnelingangen. De algemene conclusie van de Omgevingsteam vergadering over 
de mogelijke invullingen was niet erg positief. Hier moet nog maar eens goed gekeken 
worden naar alle veiligheid aspecten en de praktische inrichting. 

5. Naar aanleiding van de discussies in de vergadering is de realiteit, dat het Omgevingsteam 
slechts heeft kunnen en mogen meedenken, maar dat er geen grote wijzigingen(zoals een 
lage fietsbrug als gevolg van de financiën)  mogelijk bleken te zijn.   

6. Tijdens de laatste vergadering van het omgevingsteam  is gemeld dat 20 november as. de 
volgende vergadering met aansluitend een openbaar deel zal plaatsvinden, waarbij 
bewoners van Cromvliet en anderen zullen worden uitgenodigd om te horen over het hoe 
en waarom de gemeente de voetgangerstunnel wil afsluiten. Het is niet duidelijk waar deze 
vergadering zal plaatsvinden. De gemeente regelt de uitnodigingen. Een aanwezige 
bewoner uit Cromvliet zal deze informatie delen met bewoners in zijn wijk.  

 
d. Start voorbereiding herziening bestemmingsplan Oud Rijswijk zie ook 

http://www.rijswijk.nl/actueel/bestemmingsplannen/oud-rijswijk 
1. Er is op 23 en 29 oktober 2013 overleg geweest met de gemeente over de zienswijze die 

het Buurtschap heeft ingediend op het ontwerp bestemmingsplan Oud Rijswijk. Het 
resultaat is dat dit niet heeft geleid tot een verandering (op een paar punten na) over de 
wederzijdse standpunten m.b.t. onze zienswijze en het inzien van de concept 
beantwoording door het College/de raad. Het Buurtschap wacht op de officiële Nota van 
zienswijze en het besluit van de Raad en kan dan mogelijk op basis hiervan mogelijk een 
standpunt in nemen om eventueel in beroep te gaan.  

 
  
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Samen met de Kerken, SWHR en SBOR zijn we gezamenlijk druk bezig om dit jaar op 20 
december as. weer “Beleef de Kerstsfeer in Oud Rijswijk” (Kribbetocht naar en in de Oude 
Kerk) en de Christmass Late Night Shopping (Kerstmarkt en winkels open) te organiseren. 
Deze avond activiteit begint met om 18.45 uur met start van de Kribbetocht bij 
Onderwatershof. De andere activiteiten zullen hierna tot circa 21.00 duren.   

 
 
8. Rondvraag 

a. Een van aanwezige vraagt opnieuw naar aanleiding van een krantenbericht en brief van 
gemeente of de Ottoburg in 2014 wordt gesloten. Het bestuur antwoordt dat de gemeente op 
dit moment bezig is met de herschikking van de in hun bezit zijnde accommodaties Medio 
2014 zal het college de keuzes aan de raad voorleggen. Mogelijk dat er dan iets in 2015 gaat 
worden uitgewerkt. Van sloop is op dit moment absoluut geen sprake. 

 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.55 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 10 december a.s. is de volgende vergadering. 

http://www.rijswijk.nl/actueel/bestemmingsplannen/oud-rijswijk
https://www.rijswijk.nl/sites/default/files/novell/05.001%2005.001%20Oud%20Rijswijk%20Nota%20van%20Zienswijzen.pdf
https://www.rijswijk.nl/sites/default/files/novell/05.001%2005.001%20Oud%20Rijswijk%20Nota%20van%20Zienswijzen.pdf
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk 
(COR) die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 14 januari 2014 om 20.00 uur, Esdoornstraat nr. 3A 
te Rijswijk, INGANG in de hoek van het schoolplein  

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen e-mail dan naar 
info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 10 december 2013  

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

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

6.a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk, waaronder: 
 - ERL 
 - Stadhoudersstraat -Frederik Hendrikstraat 
6.b. KVO 
6.c. Project Haagweg 
6.d. Bestemmingsplan Oud Rijswijk 

 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

7.a. Zwerfvuil bij de ondergrondse afvalcontainers in Oud Rijswijk 
 
8. Rondvraag  
 
9. Sluiting  
 

Aansluitend aan de vergadering is er gelegenheid 
om te toosten op een voorspoedig en gezond 2014. 

Wij nodigen u hiervoor van harte uit. 
 

Het bestuur van de SBOR 

Buurthuis  
Esdoornstraat 3A, 2282 RZ Rijswijk 
Tel. 0616195219 
E-mail: info@sbor.nl 
Web : www.sbor.nl 
 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl/
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 10 DECEMBER 2013 

 
Aanwezig: Diverse bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn.), Willem Schuller 
(secr.), Andries Bartels (best.lid), Diny Sonneveldt (GBR), Tijmen Colijn en Hans van Leeuwen (SP), 
Carole Tefij (wijkcoördinator Gem. Rijswijk) 
Afwezig gemeld: Rien v.d. Velde (best.lid), Klaar Toet (wijkagent), Jac Monster (penn. SWHR-BIZ) 
Hans van Rossum (Haagweg Comité) 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.02 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 12 november 2014  

a. Er zijn geen opmerkingen op het verslag en wordt hierbij vastgesteld. 
 
 
3. Mededelingen 

a. Persbericht van de gemeente over de aanpassing van de planning m.b.t. rioolrenovatie onder 
de Haagweg. 

b. Op 3 december jl. heeft er op verzoek van de gemeente een met twee ambtenaren een gesprek 
plaatsgevonden over onze kritiek op de “Nota bevorderen van de bewonersparticipatie 2013 -
2017”  

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_002861  Gem RWK Griffie Openbare Brandbrief over het Opheffen voetgangerstunnel 
onder de Haagweg v002824 op de lijst van ingekomen stukken geplaatst voor de verg. 26 
november 2013 onder punt 4 en wordt te afdoening overgedragen naar het college 

b. I_002864  Gem RWK RAAD Agenda Raadsvergadering van 17 december 2013 met 
achterliggende stukken met o.a. vaststelling Ontwerpbestemmingsplan Oud Rijswijk en Nota 
cultureel erfgoed 

c. O_002866  Balie Stadhuis Ontvangstbevestiging "Zienswijze op de ontwerp omgevings-
vergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de verandering van de 
Hoornbrug" 

a. O_002867  Balie Stadhuis Ontvangstbevestiging " Gezamenlijke brief van 
bewonersorganisaties en scholen aan de raad en college m.b.t. open houden van de 
Voetgangerstunnel onder de Haagweg" 

d. U_002868  Gem RWK Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie op donderdag 2 januari 2014 in de 
Rijswijkse Schouwburg van 16.00-18.00 uur 

e. I_002869  Gem RWK Stadsbeheer Oproep tot deelname aan  “Week van Nederland Schoon 
2014” in de week van 29 t/m 04 maart 2012 

f. I_002871  Gem RWK College Niet handhavingsbeschikking Aanvraag en 
omgevingsvergunning Oliebollenkraam in de Herenstraat 

g. Kopie afschrift van mw. E. Elkerbout n.a.v. de door haar ingediende “Zienswijze op de 
ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de 
verandering van de Hoornbrug 

 
Voor het volgen van de wekelijkse gemeente publicaties, raadsstukken en besluiten is 
het raadzaam om je op te geven voor een (of meerdere) digitale nieuwsbrief 
(nieuwsbrieven) van de gemeente op link http://www.rijswijk.nl/aanmelden 
Kijk voor de vergaderstukken van B&W en de Raad op de volgende verwijzingen; 
Gemeente website / Bekendmakingen / B&W notulen / Raadsvergaderingen en Fora 

 
 

http://www.rijswijk.nl/aanmelden
http://www.rijswijk.nl/
http://www.rijswijk.nl/bekendmakingen
http://www.rijswijk.nl/notulen
https://www.rijswijk.nl/raadsplein
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5. Verzonden brieven/e-mails 
a. V_002865  Gem RWK College Zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning en de 

ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de verandering van de Hoornbrug  
b. Gezamenlijke brief (9 december 2013) van bewonersorganisaties en scholen aan de raad en 

college m.b.t. open houden van de Voetgangerstunnel onder de Haagweg 
 
6. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. ERL  

De bouw van de huizen aan de Schoolstraat en Frederik Hendrikstraat vordert gestaag. In 
de komende weken worden de vloeren gestort. 

2. Hoek Stadhoudersstraat-Fredrik Hendrikstraat. 
Er zijn geen bijzonderheden te melden. 

 
b. KVO 

1. Geen bijzonderheden. 
 

c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/Haagweg 
1. Als gevolg van de steeds veranderende details t.a.v. herinrichting van de Haagweg blijft 

het zeer lastig om telkens weer binnen het besloten overleg karakter van het 
Omgevingsteam  eensluidende en gezamenlijke standpunten vast te leggen. Dit houdt in 
dat de nu gepubliceerde tekeningen en inrichtingsbeschrijvingen een hoog conceptueel 
karakter hebben en het één en ander er over 
b.v. twee maanden van nu, er weer anders 
kunnen uitzien. Ter illustratie de fietser die nu 
vanaf de Geestbrugweg de Herenstraat in wil 
kan dit nu in één keer met een rechte oversteek 
doen. In de nu bekende tekeningen is te zien 
dat de fietser een behoorlijke omweg moeten 
gaan maken. Hopelijk dat deze tekening dan 
ook maar slechts bij een idee blijft! 

2. Alle tekeningen van de Hoornbrug en Haagweg die ter inzage hebben gelegen bij 
omgevingsvergunning voor de Hoornbrug hebben een concept status.   

3. Op 20 november jl heeft het bestuur van Buurtschap deelgenomen aan het openbare 
tweede deel van de omgevingsteam vergadering. De gemeente heeft daarin nogmaals een 
toelichting gegeven over de het te doorlopen traject m.b.t. de Voetgangerstunnel en de 
herinrichting van de Haagweg. 

 
d. Start voorbereiding herziening bestemmingsplan Oud Rijswijk zie ook 

http://www.rijswijk.nl/actueel/bestemmingsplannen/oud-rijswijk 
1. Op 26 november jl. heeft de forumvergadering het ontwerpbestemmingsplan Oud Rijswijk 

besproken. De verwachting dat op 17 december 2013. door de raad wordt goedgekeurd.  
2. Het nieuwe bestemmingsplan Oud Rijswijk is op hoofdlijnen vergelijkbaar met het 

bestemmingsplan uit 1996. De methodiek is aangepast aan de nieuwe digitale richtlijnen 
en er is een beperkt aantal nieuwe punten opgenomen, zoals enkele wat grotere 
wijzigingsbevoegdheden en het terrassenbeleid. 

3. Na het vaststellen op 17 december 2013 door de raad moet het Bestuurschap nog een 
beslissing nemen over de vraag of zij alsnog een beroep gaat instellen tegen het 
vastgestelde Ontwerp bestemmingsplan Oud Rijswijk. 
  

 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Samen met de Kerken, de ondernemers (SWHR-BIZ), de SBOR en een particulier initiatief 
wordt op vrijdagavond (17.00-21.00 uur) 20 december 2013 “Beleef de Kerstsfeer in Oud 
Rijswijk” en “Christmas Night Shopping” gehouden. Er is o.a. een markt in Dickensstijl en er 

http://www.rijswijk.nl/Haagweg
http://www.rijswijk.nl/actueel/bestemmingsplannen/oud-rijswijk
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zijn activiteiten in de Oud Kerk met diverse optredens. Kijk voor meer informatie in de 
Rijswijkse Krant van 11 december a.s. op pagina 3. 

b. De voorzitter heeft op 23 november jl in samenwerking met de SWR deelgenomen aan een 
landelijke bijeenkomst van de LSA. Er zijn door een aantal bewonersorganisaties zowel 
positieve als kritische voordrachten gegeven over vormen van bewonersparticipatie. 

c. De voorzitter meldt dat in een onderzoekrapport "vervoer en Retail " gepresenteerd door 
KpVV ,Erasmus Universiteit Rotterdam en Stienstra Advies staat dat wel of niet betaald 
parkeren geen invloed heeft op de omzet van detaillisten .  
De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn: 
 
1. Fiets en lopen zijn (veel) belangrijker voor de omzet van winkels dan menigeen denkt. 
2. Parkeren en met name de hoogte van de parkeertarieven zijn nauwelijks van invloed op 

winkelbezoek en -bestedingen. 
3. Vervoer en bereikbaarheid hebben een (veel) kleinere invloed op winkelbezoek en -

bestedingen dan andere factoren, zoals nabijheid, sfeer, kwaliteit, winkelaanbod et cetera. 
 

• Met name de tweede conclusie is van belang, omdat gemeenten vaak forse financiële 
inspanningen doen om bij te dragen in de parkeerkosten bij winkelcentra, vanuit het 
oogpunt van het behouden of creëren van een aantrekkelijk winkelgebied. Een 
totaalaanpak is noodzakelijk om de bezoeker juist jouw stad uit te laten kiezen. 

 
Het Bestuur van de SBOR meldt dat zij en de bewoners van Oud Rijswijk dan ook 
voorstaander zijn en blijven van vrij parkeren in geheel Oud Rijswijk 

d. Morgen worden de twee gerestaureerde torendelen van de Steenpleatsbrug teruggeplaatst. Als 
het goed is wordt een week later het brugdek en de balansbascule teruggeplaatst. 

e. Ook is er een start gemaakt met bouw van de nieuwe fietsbrug over het Rijn-Schie kanaal.   
 
 
8. Rondvraag 

a. Er wordt door Tijmen Colijn gevraagd of het Buurtschap aan de winkeliersorganisatie wil 
vragen of hun leden rekening kunnen houden met de manier waarop uitstallingen wordt 
geplaatst. De mindervalide bezoeker van winkelgebied heeft vaak last van die uitstallingen. 
Het Bestuur antwoordt dat de SWHR-BIZ hier met haar leden al regulerend mee aan het werk 
is. 

b. Als u zich zorgen maakt over iemand, geeft Tijmen Colijn aan dat hiervoor het meldpunt 
bezorgd Rijswijk is. Met name voor ouderen kan men ook bij de SWR om raad en daad 
vragen. 

c. Er wordt gevraag wat er bij de forumvergadering over het bestemmingsplan Oud Rijswijk is 
besproken? Er wordt geantwoord dat er een paar zaken zijn behandeld zoals Herenstraat 87a, 
(wat is een dagdeel), uitstallingen en terrassenbeleid en de oliebollenkraam. Dit heeft in enkele 
gevallen geleid tot wat tekstuele aanpassingen. Op de website van de gemeente kan men hier 
wat van terug vinden. 

d. In tegenstelling tot wat het bestuur altijd heeft geloofd, namelijk dat alle vuilnisproblemen met 
de komst ondergrondse afvalcontainers zouden zijn opgelost, moet helaas worden  
geconstateerd dat het nog niet goed functioneert. De containers zijn regelmatig vol of defect en 
dan wordt het vuil toch gewoon bij de container gezet. Dat is jammer. We moeten hier in de 
volgende vergadering nogmaals op terugkomen.    

 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.35 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 14 januari 2014 a.s. is de volgende vergadering. 

 
Aansluitend aan de vergadering van 14 januari as. zal de 

Nieuwjaarsborrel worden gehouden. 
U bent van harte uitgenodigd 

http://www.welzijn-rijswijk.nl/
http://www.lsabewoners.nl/landelijke-bewonersdag-op-journaal/
http://www.kpvv.nl/KpVV/KpVVHome/Kennisbank/Onderwerpen-Publicaties/Ruimte-en-mobiliteit/Ruimte-en-mobiliteit-Vervoer-naar-retail.html
http://www.rijswijk.nl/sites/default/files/folder_meldpunt_bezorgd_rijswijk_def.pdf
http://www.rijswijk.nl/sites/default/files/folder_meldpunt_bezorgd_rijswijk_def.pdf
http://welzijnrijswijk.cimontest.com/55-jaar/ouderenadviseur/
http://welzijnrijswijk.cimontest.com/55-jaar/ouderenadviseur/
https://www.rijswijk.nl/sites/default/files/novell/16.004%2016.004%20Beantwoording%20vragen%20Forum%20-%20BP%20Oud%20Rijswijk.pdf
https://www.rijswijk.nl/sites/default/files/novell/16.004%2016.004%20Beantwoording%20vragen%20Forum%20-%20BP%20Oud%20Rijswijk.pdf
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