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

Dinsdagavond 10 februari 2015 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 13 januari 2015  

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 
6.b. KVO 
6.c. Project Haagweg/Hoornbrug 
6.d. Parkeersituatie in en rond Oud Rijswijk 

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

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 OPENBERE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 13 JANUARI 2015 

 
Aanwezig: Louis en Angela v.d. Heijden, Rina van Huuksloot, Evert Veldman, Ron Evers, Esther Elkerbout, 
Carole Tefij (wijkcoördinator), Gemma Verheul (beleidsmedewerker welzijn gem. Rijswijk), Ruud Freeth 
(Voorzitter), Yvon Schuller (penn.), Willem Schuller (secr.), Andries Bartels (best.lid), Ewout Dönszelmann 
(best.lid), Jac Monster (penn. SWHR-BIZ), Klaar Toet (wijkagent), na 21.00 uur: BVR  Ed Braam, Jessica van 
Batenburg, Juan Carlos Paredes Sanchez, Ger Kruger, Larissa Betvelzen, Marc Weterings, Dennis Cupedo 
Afwezig gemeld: Marloes Borsboom (weth.), Rien v.d. Velde (best.lid), Hans van Rossum, Ger Visser, 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.04 opent de voorzitter de eerste vergadering van 2015. 
 
 
2. Verslag vergadering 16 december 2014 

a. Bij punt 6.d.4 staat “De helft hiervan geeft aan voorstander te zijn …” moet worden vervangen door 
“100 % hiervan geeft aan voorstander te zijn …” 
1. Louis v.d. Heijden meldt dat hij bij zowel de burgemeester als wethouder R. v. Hemert heeft 

aangeven dat zij zijn brieven niet meer hoeven te beantwoorden. Mocht dat alles nog gebeuren, dan 
vindt hij dit volstrekt ongeloofwaardig. Op navraag van de voorzitter geeft Gemma Verheul aan 
(beleidsmedewerker welzijn gem. Rijswijk) dat zij deze klacht al eerder heeft doorgeven aan de 
desbetreffende afdelingen van gemeente Rijswijk. 

 
 
3. Mededelingen 

a. “Beleef de Kerstsfeer in Oud Rijswijk” is mede dankzij de samenwerking van de SWHR, de Kerken, 
Trias, de SBOR en meerdere vrijwilligers en uiteindelijk ook het goede weer een groot succes 
geweest. Ook heeft de pers deze keer uitgebreid verslag gedaan van deze activiteit. Allen worden 
hartelijke bedankt voor hun ondersteuning hierbij. Naar schattig hebben +/- 1000 mensen de Oud Kerk 
bezocht. 

b. Het Buurtschap heeft binnenkort een kennismakingsgesprek met de nieuwe diaconaal werker van 
Protestants Rijswijk om te zien of de twee organisaties iets voor elkaar kunnen betekenen. 

c. In februari as. staat er een gesprek gepland tussen wethouder R. van der Meij en het Buurschap. De 
onderwerpen zijn gerelateerd aan de portefeuille van de heer van der Meij. 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_003135 Kronenburch basisschool Dit is een nieuwe medehuurder in de Ottoburg. Kronenburch 
basisschool start op 5 januari met 2 groepen op de eerste verdieping en later mogelijk nog met 2 
groepen 

b. O_003137 Gem. RWK S&S-MDGV Ontvangstbevestiging "Herhaald verzoek gegevens 
parkeeronderzoeken" 

 
 

Voor het volgen van de wekelijkse gemeentelijke 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 Fora1 

                                                           
1 Het inzien van raadsstukken in recentelijk veranderd! 
Op een PC ga je naar http://www.ibabs.eu Daarna log je in. 
Met een tablet of mobiele telefoon ga je naar de App store of Google play en download je gratis iBabs-pro. 
Met de volgende gegevens kun je inloggen: 
  Wachtwoord site:  Rijswijk 
  Emailadres:   burger (alleen dit woord, emailadres is niet nodig) 
  Wachtwoord:   burger 

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.ibabs.eu/


Versie 01-02-2015  n003144 2/3 

5. Verzonden brieven/e-mails 
a. V_003134 Gem RWK College Verzoek om onderliggende gegevens van de parkeeronderzoeken 

1. Ondanks herhaaldelijke toezeggingen van de gemeente (Griffie en senior beleidsmedewerker 
verkeer) zijn tot op heden de telgegevens nog niet aan ons verstrekt. Met deze telgegevens kunnen 
wij (en anderen) een veel beter inzicht krijgen hoe de bezettingsgraad per straat is en waar de 
voertuigen vandaan komen (resultaten kentekenonderzoek). 

 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. Hoek Stadhoudersstraat 19 a/b -Frederik Hendrikstraat 2 en 2a 

a. De verwachting is dat aannemer deze maand start met het bouwproject, nadat de schouw van de 
omliggende woningen is afgerond. 

b. Bij Rijswijk Wonen is de suggestie neergelegd om in vrijkomende garage een fietsenstalling 
voor de direct omwonenden te realiseren. Vanuit de vergadering wordt voorgesteld om hier 
eventueel ook kleine opslagboxen bij te betrekken. 

b. KVO 
1. Op zaterdag 15 januari houdt de KVO een schouw van het kernwinkelgebied en markt. 

c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/Haagweg 
1. Het laatste onderdeel van de aanbesteding is dat er proefstukken worden uitgevoerd door de 

beoogde aannemer die uiteindelijk de gehele herinrichting van de Haagweg gaat uitvoeren. 
2. Op de ventweg richting Den Haag tussen de Geestbrugweg en Broeksloot worden nog 

rioolwerkzaamheden in delen van de ventwegen, waar het riool is verzakt, uitgevoerd. Deze 
werkzaamheden maken geen deel uit van de herinrichting van de Haagweg en worden voorafgaand 
hiervan uitgevoerd. 

3. Tijdens de herinrichting moet het niet zo zijn dat er streng wordt gehandhaafd m.b.t. de zgn. 
gedoogparkeerplaatsen, omdat gedurende deze periode deze parkeerplaatsen dan hard nodig zijn. 

4. Op 18 februari as. is er een vergadering van het Omgevingsteam Haagweg. Er zal dan naar alle 
waarschijnlijkheid worden gemeld dat er nog een oversteek op de Haagweg ter hoogte van de 
Resedastraat en Bilderdijklaan zal worden gerealiseerd. Na het Omgevingsteam zal er een 
begeleidingscommissie worden ingesteld die gedurende de werkzaamheden op de Haagweg 
eventuele onvolkomenheden samen met de aannemer/uitvoerder op te lossen en ook zelf attent te 
zijn op problemen tijdens de uitvoering. 

d. Parkeerproblemen in en rond Oud Rijswijk, zie ook http://www.rijswijk.nl/parkeren 
1. Doordat het Buurtschap op dit moment nog niet beschikt over de telgegevens komen we niet veel 

verder. Er zijn nu wel een verslagen van de voorlichtingsavonden over parkeren terug te vinden op 
de website van de gemeente onder de volgende verwijzing; 
https://www.rijswijk.nl/parkeren/evaluatie/infoavond. Deze onderschrijven een deel van de 
opmerkingen die in de notulen van de vorige vergadering zijn vastgelegd. 

2. Gemma Verheul vraagt of het wat betreft de telgegevens om dezelfde gegevens gaat als zijn 
gevraagd aan het college. Dat wordt bevestigd. De gegevens zijn ook toegezegd tijdens de 
hoorzitting van het gezamenlijk bezwaar van de SBOR en SWHR tegen de invoering van de 
blauwe zones in het noordelijk deel van Oud Rijswijk. Tijdens deze hoorzitting is ons toegezegd 
dat wij de bedoelde gegevens per straat zouden krijgen. Maar deze toezegging is maar gedeeltelijk 
uitgevoerd. Bovendien zijnde nu beschikbare globale gegevens n alleen van het 
vergunningengebied van de tellingen die zijn gehouden voor de invoering in november 2013 en in 
maart 2014. De telgegevens van juni 2014 hebben wij nog niet ontvangen. Dat geldt overigens ook 
voor de gebieden buiten het huidige vergunningengebied. Al deze gegevens zijn zeer interessant 
om te zien waar en in welke straten zich echte parkeerproblemen voordoen en wat daarvan 
oorzaken zouden kunnen zijn. Gemma Verheul en Carole Tefij gaan over dit onderwerp navraag 
doen op het gemeentehuis. 

3. Louis van der Heijden vraagt wat er nu gaat gebeuren met het parkeerplaatsenvoorstel bij de 
Resedastraat en daarbij gerelateerde enquête die onder direct omwonden van de Resedastraat en 
Gen. v Geenplein is uitgezet. Willem Schuller vraagt of Louis kopieën kan maken van de ingevulde 
enquêteformulieren zodat we aan de hand hiervan een verzoek naar de gemeente verder kunnen 
uitwerken. Voorts staan er dit jaar veel werkzaamheden aan diverse leidingen op het programma. 
Het is evenwel nog niet bekend waar en wanneer dat zal gebeuren. Mogelijk kunnen we het 
parkeervoorstel dan mee meenemen bij deze werkzaamheden. 

http://www.rijswijk.nl/Haagweg
http://www.rijswijk.nl/parkeren
https://www.rijswijk.nl/parkeren/evaluatie/infoavond
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4. Ron Evers vraagt of een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) zomaar gemandateerd is om 
een andere gemeente te verbaliseren? Een BOA heeft immers alleen een mandaat bij besluit binnen 
een door (zijn eigen) gemeente vastgesteld gebied. Andries Bartels meldt dat het gemeenten per 1 
januari 2014 is toegestaan BOA’s vanuit andere gemeenten en particulieren in te huren. Zie de 
Staatscourant van 20 december 2013, nr. 35671. Ron Evers zegt dat er dan ook een akte van 
beëdiging moet zijn waar in staat voor welk gebeid de BOA mandaat heeft. De vergadering gaat er 
vanuit dat de juiste afspraken zijn gemaakt. 

e. Bewonersparticipatie 
1. Dit onderwerp is door de SBOR pro memorie op de agenda geplaatst omdat de gemeente nog een 

andere vorm van het concept convenant gaat uitwerken, waarover gesproken kan worden. 
2. Gemma Verheul memoreert dat op 8 december het college heeft aangegeven dat de gemeente nu 

een wat andere weg gaat volgen en dat gekozen is voor “opgave gestuurd” werken, met als één van 
de opgaven, het participeren en communiceren met open vizier. Een ander doel is dat er vanaf 
februari/maart a.s. het “opgave gestuurd werken” in het stadhuis zal worden ingevoerd. Op termijn 
worden er dan opnieuw “met open vizier” afspraken gemaakt. Dat zo zijnde wordt afgesproken het 
pro memoriepunt de volgende keer niet meer op te nemen. 

 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Zie de rondvraag hieronder. 
 
 
8. Rondvraag 

a. Gemma Verheul vraagt hoe de bingo afgelopen zondag is gegaan en of dit een uitbreiding is van de 
activiteiten van de SBOR. De voorzitter antwoordt dit voor eerste keer en ondanks de korte 
voorbereidingstijd een goede opkomst had. Dit is inderdaad een nieuwe activiteit van de SBOR, 8 
februari is de volgende bingo. Een min puntje was dat de verwarming in de Ottoburg niet was 
ingeschakeld. 

b. Gemma Verheul vraagt naar aanleiding van een opmerking van de voorzitter wat hij bedoelt met een 
gesprek over “hoe te communiceren met de buurt”. De voorzitter antwoordt dat er met twee 
buurtbewoners is gesproken hoe zij het werk van SBOR ervaren en hoe we dit kunnen verbeteren. Op 
korte termijn komen we hierop terug. 

 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.17 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit het glas te heffen op een 
voorspoedig 2015. 

b. Op 10 februari 2015 a.s. is de volgende vergadering. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-35671.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatscourant%26dpr%3dAlle%26spd%3d20150201%26epd%3d20150201%26jgp%3d2013%26nrp%3d35671%26sdt%3dDatumPublicatie%26planId%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIn
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de openbare vergadering van het Buurtschap Oud 
Rijswijk (COR), die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 10 maart 2015 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 februari 2015  

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 
6.b. KVO 
6.c. Project Haagweg 
6.d. Parkeersituatie in en rond Oud Rijswijk 

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

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 OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 10 FEBRUARI 2015 

 
Aanwezig: Rina van Huuksloot, Evert Veldman, Ron Evers, Esther Elkerbout, Ger Visser, Hans Paping, 
Ruud Freeth (Voorzitter), Ewout Dönszelmann (penn.), Willem Schuller (secr.), Andries Bartels (best.lid), 
Yvon Schuller (best.lid) 
Afwezig gemeld: Dhr. M. Bezuijen (Burgemeester.), Klaar Toet (wijkagent), G. Kruger, Rien v.d. Velde 
(best.lid), Jac Monster (penn. SWHR-BIZ), Aad Spanjersberg 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.04 opent de voorzitter de vergadering. 
 
 
2. Verslag vergadering 13 januari 2014 

a. Punt  2.a.1, Hans Paping spreekt zijn verbazing uit over het niet beantwoorden van aan de gemeente 
gerichte brieven. Het Buurtschap geeft aan dat dit helaas meer het geval is bij meerdere personen en 
organisaties.  

b. Hans Paping vraagt wat de rol van SBOR is bij het parkeervoorstel van Louis van der Heijden. 
Geantwoord wordt dat als er meer dan voldoende draagvlak voor dit parkeerplan is de SBOR bij het 
vervolg traject ondersteuning kan verlenen. 

 
 
3. Mededelingen 

a. Het bestuur heeft een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe diaconaal werker van de 
Protestantse gemeente in Rijswijk. Dit gesprek had mede tot doel om te onderzoeken of en hoe 
bewonersorganisaties, welzijnsorganisaties en de diaconaal werker elkaar kunnen aanvullen en 
verbinden.  

b. Het bestuur heeft ook kennisgemaakt met de omgevingsmanager van Van Gelder B.V. de heer E. 
Pasman. Van Gelder B.V. is de aannemer die de herinrichting van de Haagweg gaat realiseren. De 
heer Pasman is gedurende de looptijd van dit project het aanspreekpunt voor zowel bewoners als 
gemeente om alles in goede banen te leiden. De verwachting is dat van Gelder B.V. op korte termijn 
een informatiebijeenkomst organiseert over wat er rond de herinrichting van de Haagweg gaat plaats 
vinden.   

c. Yvon Schuller heeft op 3 februari 2015, met instemming van het bestuur, het penningmeesterschap 
over gedragen aan Ewout Dönszelmann. Yvon blijft nog wel bestuurslid. De vergadering bedankt 
Yvon voor haar werk en inzet als penningmeester gedurende de afgelopen 13 jaar.    

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. M_003142  KVO en SWHR-BIZ Email van 23 januari 2105 met het verslag van de schouw 
gehouden op 15 januari 2015 

 
 

Voor het volgen van de wekelijkse gemeentelijke 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 Fora1 

  
                                                           
1 Het inzien van raadsstukken in recentelijk veranderd! 
Op een PC ga je naar http://www.ibabs.eu Daarna log je in. 
Met een tablet of mobiele telefoon ga je naar de App store of Google play en download je gratis iBabs-pro. 
Met de volgende gegevens kun je inloggen: 
  Wachtwoord site:  Rijswijk 
  Emailadres:   burger (alleen dit woord, emailadres is niet nodig) 
  Wachtwoord:   burger 

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.ibabs.eu/
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5. Verzonden brieven/e-mails 
1. E_003141 Aanbevelingsemail aan de raad van de gemeente Rijswijk t.b.v. de geplande 

presentatie op 27 januari 2014 over het belanghebbenden parkeren en tellingen uitgevoerd door 
SBOR tussen 03-03-2014 en 18-06-2014 

2. M_003156 Diverse e-mails in verband met de ongewenste tijdelijke verkeerscirculatie m.b.t. het 
bouwproject in de Frederik Hendrikstraat.  

 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. Hoek Stadhoudersstraat 19 a/b -Frederik Hendrikstraat 2 en 2a 

a. Er zijn geen bijzonderheden te melden, behalve dat er veel email verkeer richting de gemeente 
heeft plaatsgevonden over de slechte oplossing wat betreft de verkeerscirculatie, waarbij de 
gemeente is afgeweken van de eerder gemaakte afspraken. De klachten hebben nog niet tot 
resultaat geleid. 

b. KVO 
1. Het verslag van de op zaterdag 15 januari 2015 gehouden schouw in het kernwinkelgebied en 

markt kent grote overeenkomsten met het vorige schouw verslag van 9 november 2013. Veel 
actiepunten zijn nog niet opgepakt dan wel opgelost. Esther Elkerbout vraag wie, wat en hoe het 
KVO werkt en functioneert. Andries Bartels en Willem Schuller leggen uit wie en wat en hoe het 
Keurmerk Veilig Ondernemen is samengesteld en werkt. Zie ook de uitreiking van het meeste 
recente certificaat op; 
https://www.rijswijk.nl/nieuws/2012/12/20/oud-rijswijk-behaalt-keurmerk-veilig-ondernemen   

c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/Haagweg 
1. De verwachting is dat de aannemer van Gelder B.V. half maart a.s. gaat beginnen met de 

werkzaamheden. 
2. 18 februari as. is een vergadering van het Omgevingsteam. Hans Paping vraagt of er nog gekeken 

wordt naar de lastige fietsoverstekken rond de Kruising Haagweg-Herenstraat-Geestbrugweg. Kan 
dit nog worden aangepast. Andries Bartels antwoordt dat dit eigenlijk niet meer kan. De 
aanbesteding en uiteindelijk gunning is opgemaakt aan de hand van duidelijke vastgestelde regels 
en tekeningen waar niet van kan worden afgeweken. Indien dit mogelijk toch nog moet gebeuren 
zal de aannemer dit als meer werk in rekening brengen. Overigens is wel rekening gehouden met 
eerdere opmerkingen over de opstelmogelijkheden voor fietsers. 

d. Parkeerproblemen in en rond Oud Rijswijk, zie ook http://www.rijswijk.nl/parkeren 
1. Vanavond worden de aanwijzingsbesluiten m.b.t. het belanghebbende parkeren bij de ingekomen 

stukken behandeld. Ewout meldt dat er wel een motie zal worden ingediend om het tijdvak te 
veranderen van 18.00-22.00 uur naar 18.00-24.00 uur.  Kijk voor meer actuele informatie 
regelmatig op; https://www.rijswijk.nl/parkeren/ 

2. Hans Paping vraagt welke telcijfers er ontbreken volgens de SBOR nog ontbreken. Andries Bartels 
antwoordt in lijn van de email (zie punt 5.1) aan de gemeenteraad: 

De enquêtes omvatten opinies van bewoners en ondernemers in de verschillende wijken en 
buurten. Deze meningen zijn uiteraard van belang. Daarnaast is ook onderzocht hoeveel 
parkeerplekken in de nacht beschikbaar zijn. Er zijn op drie momenten (te weten in maart 2013, 
november 2013 en juni 2014 steeds om 3.00 uur ’s-nachts) tellingen uitgevoerd en gegevens 
verzameld. Deze betreffen de parkeercapaciteit per straat (dus in het huidige proefgebied en in 
buurten in een schil daar om heen), de bezetting van de parkeerplaatsen en de herkomst van de 
auto’s (met behulp van kentekenonderzoek). Deze gegevens zijn van essentieel belang om te weten 
waar het nu precies over gaat, bijvoorbeeld of de problematiek een historisch karakter heeft, of 
bijvoorbeeld waar de auto’s vandaan komen. Wij zijn al vanaf oktober 2014 doende om deze 
gegevens boven tafel te krijgen. Dat is ondanks herhaald verzoek nog niet gelukt. De reden 
hiervan ontgaat ons. 

 
  

https://www.rijswijk.nl/nieuws/2012/12/20/oud-rijswijk-behaalt-keurmerk-veilig-ondernemen
http://www.rijswijk.nl/Haagweg
http://www.rijswijk.nl/parkeren
https://www.rijswijk.nl/parkeren/
https://www.rijswijk.nl/sites/default/files/rapportage_parkeerbeleid_rijswijk_definitief.pdf
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7. Overige lopende zaken en activiteiten 
a. Reconstructie kruising Rembrandtkade-Sir Wiston Churchilllaan 

1. Hans Paping meldt dat hij als enige een bezwaar tegen deze reconstructie heeft ingediend en zijn 
bezwaar op 16 januari jl. ook bij de hoorcommissie van de gemeente Rijswijk nogmaals onder de 
aandacht heeft gebracht en toegelicht. Eind maart wordt de beslissing op het bezwaar verwacht. 

2. Meer informatie over dit project is te vinden op: https://www.rijswijk.nl/sternetroute4 
b. Onderhoud openbare ruimte in met name de Julianastraat tussen de Rembrandtkade en 

Kerklaan 
1. Esther Elkerbout wil graag weten waar zij terecht kan met klachten over afval rond de 

ondergrondse afvalcontainers en de glasbak en het vele afval van de elzenbomen. Het bestuur geeft 
aan dat je dit moet melden bij het meldpunt openbare ruimte van de gemeente telefoonnummer 14 
070 .  

 
 
8. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen  
 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.17 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 10 maart 2015 a.s. is de volgende vergadering. 

https://www.rijswijk.nl/sternetroute4
https://www.rijswijk.nl/wonen-en-leven/veiligheid/meld-en-informatiepunten
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de openbare vergadering van het Buurtschap Oud 
Rijswijk (COR), die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 14 april 2015 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 februari 2015  

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 
6.b. KVO 
6.c. Project Haagweg 
6.d. Parkeersituatie in en rond Oud Rijswijk 

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

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 OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 10 MAART 2015 

 
Aanwezig: Rina van Huuksloot, Evert Veldman, Ron Evers, Esther Elkerbout, Ger Visser, Hans Paping, 
Louis van der Heijden, Jac Monster (penn. SWHR-BIZ), Ruud Freeth (Voorzitter), , Willem Schuller (secr.), 
Andries Bartels (best.lid), Yvon Schuller (best.lid) 
Afwezig gemeld: Nicole Dierdorp (wijk weth.), Klaar Toet (wijkagent), Hans van Rossum, Rien v.d. Velde 
(best.lid), Ewout Dönszelmann (penn.) 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.04 opent de voorzitter de vergadering. 
 
 
2. Verslag vergadering 10 februari 2015 

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

a. In verband met de onverwachte afwezigheid van Ewout Dönszelmann zal Yvon Schuller later dan 
bedoeld een passende attentie worden overhandigd voor de financiële werkzaamheden die zij de 
afgelopen 13 jaar als penningmeester voor het Buurtschap heeft uitgevoerd.  

b. Vrijdag 6 maart jl. heeft een afvaardiging van het Bestuur een bezoek gebracht aan de HTM en daar 
uitleg gekregen over het project rond de invoering van de nieuwe tram “de Avenio” die onderdeel gaat 
uitmaken van R-NET. 

c. Een afvaardiging van het Bestuur heeft op 18 februari jl. een gesprek gehad over de lopende zaken in 
en om Oud Rijswijk met wethouder Ronald van der Meij. Daar is ondermeer afgesproken om, op een 
nog nader te bepalen datum, samen met de “wijk” wethouder Nicole Dierdorp een wandeling te maken 
om de inrichting van de openbare ruimte in Oud Rijswijk te laten zien. Belangstellenden die willen 
meelopen kunnen zich bij het bestuur aanmelden. Er wordt gevraagd of al bekend is wat het college 
heeft geantwoord op de vragen van Onafhankelijk Rijswijk over onder meer het overleg met 
wethouder van der Meij. De voorzitter antwoordt dat de SBOR het antwoord nog niet kent. 

d. Hans Paping heeft van de gemeente een brief ontvangen waarbij wordt aangegeven dat de beslissing 
op zijn bezwaar, inzake de reconstructie kruising Rembrandtkade-Sir Winston Churchilllaan, met 6 
weken is uitgesteld.  

  
 
4. Ingekomen stukken 

a. M_003173 Fietsbond afd. Rijswijk kennismaking email van de onderafdeling Rijswijk van de 
Fietsbond 
1. De SBOR zal mogelijk nog naar hun mening vragen over de nogal complexe fietsbewegingen op 

de nieuw uit te voeren kruising Haagweg-Geestbrugweg-Herenstraat. 
b. M_003174 SWHR-BIZ Nieuwsbrief SWHR maart 2015 Modeshow / Zomerfeest / Werkzaamheden 

rondom Oud Rijswijk 
 

Voor het volgen van de wekelijkse gemeentelijke 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 Fora1 

                                                           
1 Het inzien van raadsstukken in recentelijk veranderd! 
Op een PC ga je naar http://www.ibabs.eu Daarna log je in. 
Met een tablet of mobiele telefoon ga je naar de App store of Google play en download je gratis iBabs-pro. 
Met de volgende gegevens kun je inloggen: 
 Wachtwoord site:  Rijswijk 
 Emailadres:   burger (alleen dit woord, emailadres is niet nodig) 
 Wachtwoord:   burger 

https://www.youtube.com/watch?v=f-Jr_wUbo7c
http://www.rnet.nl/zuid-holland/
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.ibabs.eu/
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5. Verzonden brieven/e-mails 
a. Er zijn geen verzonden brieven.  

 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. De Erl-locatie  

a. Deze bevindt zich nu in de afbouwfase en wordt aangesloten op gas-licht-water. Ook zal de 
bestrating in de Blekerslaan en Frederik Hendrikstraat woon rijp worden gemaakt. Dit leidt tot 
tijdelijke verkeersbeperkingen in de aangrenzend straten. 

2. Hoek Stadhoudersstraat 19 a/b -Frederik Hendrikstraat 2 en 2a 
a. Het oude tussendeel is gesloopt. 

3. Werkzaamheden Schoolstraat 
a. Er is door de gemeente toegezegd dat gedurende de looptijd van de werkzaamheden van de 

nutsbedrijven in de Schoolstraat deze straat op de zaterdagen (met enige beperking) open is voor 
verkeer. De marktkramen uit de Schoolstraat staan gedurende deze werkzaamheden rond de 
Oude Kerk en voor het museum. Daarna gaan ze weer terug. 

4. Routering 
a. Het Buurtschap is nu al 6 maanden bezig de omleidingsroutering, die vorig najaar is 

afgesproken, voor het autoverkeer ten behoeve van de hierboven genoemde werkzaamheden 
uitgevoerd te krijgen. Aangezien de routering op moment onduidelijk is, is er sprake van 
“zoekende” automobilisten die tegen de rijrichtingen in rijden om een parkeerplaats te zoeken, 
bijvoorbeeld om op zaterdag de Tuinstraat te kunnen bereiken.2.  

b. KVO 
1. Jac Monster geeft een korte uitleg wie en wat voor organisaties deelnemen aan het KVO overleg. 

Dit zijn o.a. Eric Wilderbeek (centrummanager), Klaar Toet (wijkagent), Tutgut Colakoglu 
(handhaving), Jan Mulder (SWHR), de Marktmeester. 

c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/Haagweg 
1. Op 16 maart start de herinrichting van de Haagweg, te beginnen aan de even zijde van Haagweg, 

van de Broeksloot tot de Lindelaan en van de Lindelaan tot de Acacialaan. Vanaf Den Haag kan 
niet meer de Haagweg ingereden worden. Er zijn twee inloopavonden gehouden, die goed werden 
bezocht en waar informatie over het project beschikbaar was en vragen konden worden gesteld.  

2. Op 18 februari jl. is het Omgevingsteam Haagweg bijeen geweest en is de stand van zaken 
doorgenomen. Opmerkelijk was dat de lantaarnpalen op de trottoirs nu niet meer in het plan zijn 
opgenomen, ondanks dat daar eerder positief over is geadviseerd. Er is ook gesproken over een 
eventuele oversteekmogelijkheid bij de Bilderdijklaan. Naar voren is gebracht dat, indien deze 
oversteek wordt gerealiseerd, het dan ook een volwaardig veilige oversteek moet zijn, dat wil 
zeggen met stoplichten. De oversteekmogelijkheid zou vier parkeerplaatsen kosten. De noodzaak 
ervan is niet geheel duidelijk. Enkele leden van het Omgevingteam zullen beide punten nog bij de 
gemeente onder de aandacht brengen. Als de verlichting later alsnog zou moeten worden 
uitgevoerd kost het veel meer dan het nu mee nemen bij de herinrichtingwerkzaamheden. 

d. Parkeerproblemen in en rond Oud Rijswijk, zie ook http://www.rijswijk.nl/parkeren 
1. Louis van der Heijden zal binnenkort de ondertekende formulieren m.b.t. het parkeerplaatsen 

voorstel bij de Resadastraat en Gen. V. Geenplein per email aanleveren bij de SBOR. 
2. Het Buurtschap heeft tijdens meerdere gelegenheden bij de gemeente aangegeven dat er 

duidelijkheid moet komen over het gebruik van trottoirs voor het parkeren zoals o.a. al vele jaren 
gebeurt in de Smitstraat, de Valkrust en Valkruststraat. Deze straten zijn nu niet aangewezen als 
gedoogzones. Mogelijk kan er nog een beroep worden gedaan om een en ander alsnog aan te 
passingen tijdens de proefperiode van het vergunningen parkeren. Dat hangt uiteraard ook af van 
de mening van de bewoners van de betreffende straten. Die zijn in eerste instantie aan zet. 

3. Het plan van de gemeente is om op het Mallegat, Doelenterrein en in de Herenstraat en 
Willemstraat in de avonden op alle dagen in de week van 18.00 tot 24.00 uur betaald parkeren in te 
stellen. Wethouder Van Hemert gaat hierover nog overleggen met de ondernemers. Waar de 
vergunninghouders uit Oud Rijswijk die nu nog gebruik maken van deze parkeermogelijkheden, 
hun auto’s dan moeten gaan parkeren is nog onduidelijk. Als bewoners met een vergunning niet, of 

                                                           
2 Op 25 maart 2015 is de omleidingsroutering conform het plan uitgevoerd. 

http://www.rijswijk.nl/Haagweg
http://www.rijswijk.nl/parkeren
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alleen tegen betaling, op deze op betaald parkeerplaatsen mogen staan leidt dit tot een aanzienlijke 
vermindering van het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de vergunningsgebieden.  

4. In de Esdoornstraat komen 21 blauwe zone parkeerplaatsen die tussen 18.00 en 24.00 uur niet door 
vergunninghouders kunnen worden gebruikt 

5. De SBOR gaat er overigens wel vanuit de bewoners in Oud Rijswijk de brieven van de gemeente 
en publicaties over dit onderwerp lezen en dus op hoogte zijn wat het instellen van het 
vergunningen parkeren voor hun gaat betekenen. 

6. De SBOR zal alle ontwikkelingen blijven volgens en zal actie ondernemen bij het ontstaan van 
probleem situaties. 

7. Louis van der Heijden meldt dat hij uiteindelijk na een lange wachttijd een antwoord van de 
gemeente heeft ontvangen op zijn brieven. 

8. De SBOR wacht al meer dan 6 maanden op de door gemeente toegezegde telgegevens die ten 
grondslag liggen aan de aanwijzingsbesluiten voor instellen van de parkeervergunningen gebieden. 

9. De gemeente is op dit bezig met opstellen van nieuw parkeerbeleid. Voor de zomer moeten de 
beleidskaders bekend zijn. Hierna mogen de maatschappelijk partijen hun commentaar hierop 
geven. Het is dan de bedoeling dat in september/oktober het nieuw beleid door de raad wordt 
vastgesteld. 

 
  

7. Overige lopende zaken en activiteiten 
a. Niet aan de Orde  

  
 
8. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen  
 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.20 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 14 april 2015 a.s. is de volgende vergadering. 
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de openbare vergadering van het Buurtschap Oud 
Rijswijk (COR), die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 12 mei 2015 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 april 2015  

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 
6.b. KVO 
6.c. Project Haagweg 
6.d. Parkeersituatie in en rond Oud Rijswijk 

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

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 OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 14 APRIL 2015 

 
Aanwezig: Evert Veldman, Ron Evers, Esther Elkerbout, Ger Visser, Hans Paping, Louis van der Heijden, 
Ramon Heerings, Aad Spanjersberg, Jac Monster (penn. SWHR-BIZ), Ruud Freeth (Voorzitter), Ewout 
Dönszelmann (penn.), Willem Schuller (secr.), Andries Bartels (best.lid), Yvon Schuller (best.lid) 
Afwezig gemeld: Klaar Toet (wijkagent), Hans van Rossum, Rien v.d. Velde (best.lid),  
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.02 opent de voorzitter de vergadering. 
 
 
2. Verslag vergadering 10 maart 2015 

a. De voorzitter wil naar aanleiding van punt 2.a van het verslag terugkomen op het overdragen van het  
penningmeesterschap van Yvon Schuller naar Ewout Dönszelmann.  
Ewout overhandigt namens het bestuur de eerder toegezegde attentie als dank voor haar inzet bij het 
Buurtschap. Yvon geeft aan dat zij voorlopig nog bestuurslid van de SBOR blijft.  

b. Er zijn verder geen opmerkingen op het verslag en wordt vastgesteld. 
 
 
3. Mededelingen 

a. Het Bestuur heeft op uitnodiging van wethouder Nicole Dierdorp op 1 april jl. kennis met haar  
gemaakt. Zij is ook onze “wijkwethouder”.  De wijkwethouder treedt niet in de plaats van de vak 
wethouders maar is meer bedoeld als direct aanspreekbare intermediair om zaken directer te kunnen 
begeleiden. Er is met de wijkwethouder afgesproken om samen met wethouder Ronald van der Meij, 
met wie wij regelmatig inhoudelijk overleg hebben, een rondgang door Oud Rijswijk te maken.    

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. U_003184 Gem. RWK College Uitnodiging herdenkingen voor de gevallenen van WOII op 
donderdag 16 april 13.30 uur monument Park Hofrust en op maandag 4 mei 19.15 uur Oude Kerk 

 
Voor het volgen van de wekelijkse gemeentelijke 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 Fora1 
 
 

5. Verzonden brieven/e-mails 
a. Er zijn geen verzonden brieven.  

 
 
  

                                                           
1 Het inzien van raadsstukken in recentelijk veranderd! 
Op een PC ga je naar http://www.ibabs.eu Daarna log je in. 
Met een tablet of mobiele telefoon ga je naar de App store of Google play en download je gratis iBabs-pro. 
Met de volgende gegevens kun je inloggen: 
 Wachtwoord site:  Rijswijk 
 Emailadres:   burger (alleen dit woord, emailadres is niet nodig) 
 Wachtwoord:   burger 

https://www.rijswijk.nl/bestuur-en-organisatie/college-van-bw/wethouder-nicole-dierdorp
https://www.rijswijk.nl/wijkwethouders
https://www.rijswijk.nl/bestuur-en-organisatie/college-van-bw/wethouder-ronald-van-der-meij
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.ibabs.eu/
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6. Voortgang verschillende dossiers 
a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 

1. De Erl-locatie  
a. Bij het aansluiten van de nieuwbouwwoningen op de centrale voorzieningen zijn wat 

complicaties opgetreden waardoor de oplevering is vertraagd.   
2. Hoek Stadhoudersstraat 19 a/b -Frederik Hendrikstraat 2 en 2a 

a. Na het slopen van de tussenbouw dacht men de nieuwbouw op de bestaande grond te kunnen 
bouwen. De grond blijkt mogelijk niet geschikt te zijn voor het “bouwen op staal”. De aannemer 
is nu samen met de constructeur een onderzoek gestart om te zoeken naar de geschikte 
funderingsmethode voor dit deel van het project. Ook is de grond verontreinigd. De voortgang 
van het bouwproject ligt als gevolg hiervan op dit moment min of meer stil.      

3. Werkzaamheden Schoolstraat 
a. De tijdelijk openstelling van de Schoolstraat op de zaterdag leidt tot gevaarlijke situaties als 

gevolg van het veel te hard rijden. Binnenkort gaat de markt weer terug naar de Schoolstraat. 
b. KVO 

1. Zie punt 6.a.3, verder geen opmerkingen. 
c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/Haagweg 

1. De werkzaamheden lopen 2 weken voor op de planning. 
2. Op 11 mei is er een vergadering van het Omgevingsteam. Er staan nog steeds twee vragen open 

over de eventueel aan te leggen extra oversteek en het plaatsen van trottoirverlichting zoals eerder 
is vastgesteld. 

3. Er wordt door Louis van der Heijden gevraagd of er een oversteek komt bij het einde van de 
tramhalte aan de kant van de Resedastraat-Bilderdijklaan. Voor zover bekend is dit niet de 
bedoeling. De tramhalte zou ook 
worden ingekort (niet meer 
geschikt voor het opstellen van 
twee voertuigen), zodat de 
oversteek bij de Broeksloot sneller 
te bereiken is, dan nu het geval is. 

4. Willem Schuller heeft op basis van 
de aanbestedingstekeningen de 
fiets”stromen” op de kruising 
Haagweg-Geestbrugweg-
Herenstraat in beeld gebracht 
omdat hij zich persoonlijk zorgen 
maakt over de veiligheid van alle 
verkeersgebruikers op de kruising. 
Uit de vragen in de vergadering 
blijkt dan nog niet alles voor alle 
aanwezigen duidelijk is. Ook is de vergadering bv. benieuwd hoe alle verkeerstromen door de 
nieuwe verkeersregelinstallatie worden afgehandeld. 

d. Parkeerproblemen in en rond Oud Rijswijk, zie ook http://www.rijswijk.nl/parkeren 
1. Naast Oud Rijswijk heeft Leeuwendaal moeite met de blauwe zones in haar buurt. Het Buurtschap 

heeft de nadelen van de blauwe zones al eerder onder de aandacht gebracht. Dit heeft tot op heden 
niet geleid tot een andere aanpak van het parkeren voor gasten/bezoekers in de 
vergunningsgebieden.  

2. De verschijningsvormen van alle afwijkingen, aanpassingen en bijzondere parkeerplaatsen zijn zo 
versnipperd, dat het voor zowel de bewoners in een vergunningsbuurt als hun bezoekers lastig is de 
regels te volgen en correct te interpreteren. 

3. De vergadering is verbaasd over de grote hoeveelheid beschikbare parkeerplaatsen tussen 18.00 en 
24.00 uur, ondanks de vele bouwwerkzaamheden in de buurt. De vraag dient zich aan waar alle 
auto’s zijn gebleven. Er zijn nu minder auto’s, dan voor de invoering van het belanghebbenden 
parkeren in Den Haag. Die zorgde slechts tijdelijk voor overlast. Mogelijk zijn er minder tweede 
auto’s en/of zijn er andere oorzaken. 

4. Hoe veranderlijk de regels (en dus lastig te volgen voor de bewoners) in het vergunninggebied zijn, blijkt 
uit het per 1 mei 2015 toestaan van stoepparkeren (gedoog parkeren) aan de even zijde van de Valkrust 
en Smidsstraat. 

http://www.joostdevree.nl/shtmls/staal_fundering_op_staal.shtml
http://www.rijswijk.nl/Haagweg
http://www.sbor.nl/dossier_pdf/fiets_bewegingen_haagweg.pdf
http://www.sbor.nl/dossier_pdf/fiets_bewegingen_haagweg.pdf
http://www.sbor.nl/dossier_pdf/fiets_bewegingen_haagweg.pdf
http://www.rijswijk.nl/parkeren
http://www.sbor.nl/dossier_pdf/fiets_bewegingen_haagweg.pdf
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5. Esther Elkerbout en Ramon Heerings uit korte de Julianastraat melden dat er weer veel tegen de 
rijrichting in wordt gereden. Tot hun ergernis wordt er niet (zichtbaar op) gehandhaafd tegen de 
verkeersovertreders.    

 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Herinrichting kruising Rembrandtkade - Sir Winston Churchilllaan 
1. Hans Paping meldt dat op dit moment de Populierlaan als gevolg van werkzaamheden is 

afgesloten. Er zijn circa 40 parkeerplaatsen tijdelijk niet te gebruiken. 
2. In de bomenbuurt is er een brief verspreid waarin wordt gemeld dat de gemeente de bezwaar 

procedure van een bewoner uit de bomenbuurt afwacht voordat er daadwerkelijk wordt gestart met 
reconstructie/herinrichting van de kruising Rembrandtkade - Sir Winston Churchilllaan. Mogelijk 
dat de huidige veranderde verkeersstromen als gevolg van de verkeerafsluitingen op de Haagweg 
ook voor een vertraging zorgen. 

b. Buurpreventie Oud Rijswijk  
1. Op verzoek van de deelnemers van de Buurtpreventie Oud Rijswijk stelt het Buurtschap een ruimte 

beschikbaar als thuisbasis voor de deelnemers. Daarmee adopteert het Buurtschap deze activiteit.  
De vrijwilligers zijn herkenbaar aan hun gele hesjes. Zij hebben geen opsporingsbevoegdheid, maar 
wel een signaleringsfunctie. Er zijn protocollen voor de rapportages richting politie en gemeente.  

2. Op de verwijzing https://www.rijswijk.nl/participatie-veiligheid/buurtpreventie kunt u lezen wat 
Buurtpreventie precies inhoud en u hoe zich eventueel kan opgeven.      

 
 
8. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen  
 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.10 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 12 mei 2015 a.s. is de volgende vergadering. 

https://www.rijswijk.nl/participatie-veiligheid/buurtpreventie
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de openbare vergadering van het Buurtschap Oud 
Rijswijk (COR), die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 9 juni 2015 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 mei 2015  

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 
6.b. KVO 
6.c. Project Haagweg 
6.d. Parkeersituatie in en rond Oud Rijswijk 

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

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/


Versie 28-05-2015  n003197 1/3 

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 12 MEI 2015 

 
Aanwezig: Rina van Huuksloot, Evert Veldman, Esther Elkerbout, Hans Paping, Louis van der Heijden, Erik 
van der Veer (buurtpreventie), Klaar Toet (wijkagent),  Ruud Freeth (Voorzitter), Willem Schuller (secr.), 
Andries Bartels (best.lid), Yvon Schuller (best.lid) 
Afwezig gemeld:, Hans van Rossum, Ron Evers, Aad Spanjersberg, Jac Monster (penn. SWHR-BIZ), Rien 
v.d. Velde (best.lid), Ewout Dönszelmann (penn.) 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.04 opent de voorzitter de vergadering. 
 
 
2. Verslag vergadering 14 april 2015 

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

a. Door omstandigheden vervalt de activiteit Tekenen en Schilderen op de donderdagmorgen als 
activiteit van het Buurtschap na de zomervakantie. De groep heeft een andere begeleidster gevonden 
die de groep gaat begeleiden in een particuliere omgeving.    

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. M_003193 Louis van der Heijden Email; Opmerking over de zeer brede trottoirbestrating langs het 
Park Hofrust. Hier kunnen makkelijk 9-10 parkeerplaatsen worden gerealiseerd en de voetgangers 
kunnen door het park lopen. Zie ook punt 6.c. 

b. M_003194 SWHR-BIZ Email van SHWR Nieuwsbrief  nr. 4 SWHR april 2015 Modeshow 
Werkzaamheden rondom Oud Rijswijk 

c. M_003195 SWHR-BIZ Email van SHWR Nieuwsbrief  nr. 5 SWHR mei 2015 Zomerfeest / 
Werkzaamheden rondom Oud Rijswijk, start Antiekmarkt. 

d. M_003196 D66 Rijswijk  Uitnodiging D-café D66 Rijswijk over de startnotie voor een nieuw 
parkeerbeleid in Rijswijk op 18 mei 2015, Oude Raadhuis 20.30 uur.  

 
Voor het volgen van de wekelijkse gemeentelijke 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 Fora1 
 
 

5. Verzonden brieven/e-mails 
a. Er zijn geen verzonden brieven.  

 
 
  

                                                           
1 Het inzien van raadsstukken in recentelijk veranderd! 
Op een PC ga je naar http://www.ibabs.eu Daarna log je in. 
Met een tablet of mobiele telefoon ga je naar de App store of Google play en download je gratis iBabs-pro. 
Met de volgende gegevens kun je inloggen: 
 Wachtwoord site:  Rijswijk 
 Emailadres:   burger (alleen dit woord, emailadres is niet nodig) 
 Wachtwoord:   burger 

http://www.winkelcentrumoudrijswijk.nl/agenda
http://www.winkelcentrumoudrijswijk.nl/agenda
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.ibabs.eu/
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6. Voortgang verschillende dossiers 
a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 

1. De Erl-locatie  
a. Gestaag worden de huizen van dit bouwproject opgeleverd. Het aansluiten van de woningen op 

nutsvoorzieningen kost wat meer tijd dan gepland. 
b. Doordat de dorpels van de voordeuren van de woningen circa 15-20 cm hoger liggen dan het 

gangbare niveau boven straat en trottoir moet een aanpassing in de bestrating worden 
uitgevoerd. De grootste afwijking is in de Frederik Hendrikstraat. Hoe dat probleem zal worden 
opgelost is niet bekend. 

2. Hoek Stadhoudersstraat 19 a/b -Frederik Hendrikstraat 2 en 2a 
a. De verontreinigde grondlaag  is (circa 80 cm) afgegraven en afgevoerd en vervangen door 

schone grond. De werkzaamheden aan de fundering/begane grondvloer zijn hierna hervat.        
b. KVO 

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

1. Louis van der Heijden heeft over het brede trottoir op de Haagweg ter hoogte van Park Hofrust 
contact gezocht met de gemeente of dit niet kon worden veranderd in extra parkeerplaatsen. De 
gemeente heeft geantwoord dat het blijft zoals het nu is aangelegd. 

2. Ruud Freeth heeft Andries Bartels vervangen bij de bijeenkomst van het Omgevingsteam. Er is 
gesproken over de volgende fasen in het project. De realisatie aan de even zijde van de Haagweg 
ligt op schema. De werkzaamheden tussen de Herenstraat en Lindelaan worden gezien als een 
lastige uitdaging die zowel het verkeer als het openbaarvervoer (bus 23) gedurende 4 weken vrijwel 
onmogelijk maakt. Ook de riolering tussen de Lindelaan en Willemstraat moet worden vervangen. 
Deze werkzaamheden zullen bijvoorkeur in de vakantieperiode worden uitgevoerd. Hoe bus 23 
precies zal worden omgeleid is op dit moment nog niet duidelijk.  

3. Op korte termijn wordt de Laan Hofrust tijdelijk afgesloten. De Haagweg vanaf de Jan .v.d. 
Heijdenstraat tot en met de Resedastraat kan, naar het zich laat aanzien op korte termijn weer 
worden opengesteld voor verkeer. 

4. De eerder geplande trottoirverlichting wordt niet aangelegd. Er zijn wel kabelgoten aangebracht 
voor mogelijk toekomstig gebruik 

5. Een oversteekplaats ter hoogte van de Resedastraat en Bilderdijklaan wordt vooralsnog niet 
aangelegd. Omdat er een nieuwe oversteek ter hoogte van de Aldi komt is er vooralsnog geen 
aanleiding om nog een nieuwe oversteekmogelijk aan te leggen. .   

d. Parkeerproblemen in en rond Oud Rijswijk, zie ook http://www.rijswijk.nl/parkeren 
1. Klaar Toet merkt op dat als je via de Lindelaan naar de Geestbrugweg rijdt er geen bord is te 

vinden dat je een vergunning gebied inrijdt. Hij heeft dit bij de wegbeheerders en handhaving 
gemeld. 

2. Willem Schuller heeft op verzoek van een kennis een overzicht gemaakt, hoe en waar je het best 
kan parkeren als je b.v. in de Oude Kerk moet zijn. Uit dit overzicht blijkt dat alles zeer 
verschillend en verwarrend is aangegeven met een woud van verkeersborden, blauwe zones en 
parkeerautomaten met verschillende parkeertijdvakken. Voor bezoekers aan Oud Rijswijk lijkt het 
overdag tot 18.00 uur het beste/slimste om juist alle parkeerplaatsen te mijden en in de straten rond 
het winkelgebied te parkeren. 

3. Louis van der Heijden heeft technische tekeningen opgevraagd bij de aannemer die de herinrichting 
van de Haagweg uitvoert. Op deze tekeningen zijn de parkeervakken 1,8 meter breed ingetekend. 
In werkelijkheid zijn op Haagweg ter hoogte van de nummers 18-60 parkeervakken gemaakt met 
een scheidingslijn die een vakbreedte van 1,30 aangeeft. Dit kan mogelijk tot verwarring leiden en 
zal het met twee wielen op de stoep parkeren van auto’s of buiten het aangegeven vak parkeren tot 
gevolg hebben. In beide gevallen is niet duidelijk of je wel of niet wordt beboet.  

4. Naar aanleiding van de discussie stelt Andries Bartels (lid Omgevingsteam) dat het niet zo kan zijn 
dat als je de Haagweg opnieuw gaat inrichten dit soort merkwaardige maatafwijkingen en 
onduidelijkheden worden gerealiseerd. Hij zal naar aanleiding hiervan contact op nemen met de 
uitvoerende aannemer en de projectleider van de gemeente      

 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 
Geen     
  

http://www.rijswijk.nl/Haagweg
http://www.rijswijk.nl/parkeren
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8. Rondvraag 
a. Hans Paping vraagt aan Klaar Toet of hij enig idee heeft waarom en hoe Rijswijk op de 30e plaats van 

de AD misdaadmeter is beland? Het is lastig om deze vraag te beantwoorden omdat niet bekend is 
hoe de gegevens/cijfers voor dit onderzoek worden “geoogst” en zijn “gewogen”. Sommige gegevens 
of cijfers worden ook niet altijd door elke gemeente gepubliceerd.  

 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.13 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 9 juni 2015 a.s. is de volgende vergadering. 

http://www.ad.nl/ad/nl/30740/AD-Misdaadmeter/article/detail/3922940/2015/05/12/AD-Misdaadmeter-2015-de-ranglijst-en-alle-cijfers.dhtml
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de openbare vergadering van het Buurtschap Oud 
Rijswijk (COR), die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 14 juli 2015 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 juni 2015  

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 
6.b. KVO 
6.c. Project Haagweg 
6.d. Parkeersituatie in en rond Oud Rijswijk en  

De door gemeenteraad vastgestelde concept Kadernota Parkeren. Wat dit laatste betreft: 
tot 24 juli 2015 is er gelegenheid om voorstellen naar voren te brengen. De Kadernota is 
zeer recent tijdens inloopavonden gepresenteerd. Het bestuur moet zich nog beraden over 
hetgeen door het Buurtschap zal worden ingebracht. Ter vergadering zal over de 
(voorlopige) bevindingen van het bestuur gesproken worden. 
 

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

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/
https://www.mijnbabs.nl/babsapi/publicdownload.aspx?site=Rijswijk&id=000030382
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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 9 JUNI 2015 

 
Aanwezig: Hans Paping, Evert Veldman, Mw Wever, Krijn de Graaf, Marcel van Zuijlen, Ruud Freeth 
(Voorzitter),  Ewout Dönszelmann (best.lid), 
Afwezig gemeld: Esther Elkerbout, Jac Monster, Hans van Rossum (Comité Haagweg), Klaar Toet 
(wijkagent), Rien v.d. Velde (best.lid), Willem Schuller, Yvon Schuller, Andries Bartels 
Notulen opgemaakt door Ewout Dönszelmann, verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.06 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 12 mei 2015 

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

a. Op 27 juni vindt een bijeenkomst plaats over de visie op de stad. Zie aankondigingen gemeente.    
 
 
4. Ingekomen stukken 

a. M_003202 Email over de parkeerdruk in de Bomenbuurt 
b. M_003203 Email over het plaatsen van beugels rond de bomen aan de Rembrandtkade 

  
Voor het volgen van de wekelijkse gemeentelijke 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 Fora1 
 
 

5. Verzonden brieven/e-mails 
a. Er zijn geen verzonden brieven.  

 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk  
1. Weinig nieuws; nog geen zicht op gebruik van panden Frederik Hendrikstraat.        

b. KVO 
1. Geen bijzonderheden. 

c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/Haagweg 
1. Wat discussie over de breedte van de stoep en de grootte van de parkeerplekken. Verder ziet het er 

mooi uit. 
d. Parkeerproblemen in en rond Oud Rijswijk, zie ook http://www.rijswijk.nl/parkeren 

1. Op de Lindelaan en aangrenzende straten in de Bomenbuurt is het zo vol dat er auto’s op illegale 
plekken worden geparkeerd. Via een petitie willen de bewoners ook daar belanghebbenden 
parkeren laten invoeren.      

 

                                                           
1 Het inzien van raadsstukken in recentelijk veranderd! 
Op een PC ga je naar http://www.ibabs.eu Daarna log je in. 
Met een tablet of mobiele telefoon ga je naar de App store of Google play en download je gratis iBabs-pro. 
Met de volgende gegevens kun je inloggen: 
 Wachtwoord site:  Rijswijk 
 Emailadres:   burger (alleen dit woord, emailadres is niet nodig) 
 Wachtwoord:   burger 

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
http://www.rijswijk.nl/parkeren
http://petities.nl/petitie/belanghebbenden-parkeren-ook-in-bomenbuurt-rijswijk
http://www.ibabs.eu/
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7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Rond veranderingen aan de Sir Winston Churchilllaan is uitspraak gedaan op de ingediende 
zienswijze van Hans Paping.  
Zijn zienswijze is ongegrond verklaard en zijn voorstel wordt niet overgenomen.     

 
 
8. Rondvraag 

a. Geen vragen.  
 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.20 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 14 juli 2015 a.s. is de volgende vergadering. 
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de openbare vergadering van het Buurtschap Oud 
Rijswijk (COR), die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 11 augustus 2015 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 juli 2015  

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 
6.b. KVO 
6.c. Project Haagweg 
6.d. Parkeersituatie in en rond Oud Rijswijk 

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

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 OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 14 JULI 2015 

 
Aanwezig: Hans Paping, Evert Veldman, Esther Elkerbout, Jac Monster, Erik van der Veer, Ruud Freeth 
(Voorzitter),  Andries Bartels (best. lid), Ewout Dönszelmann (penningmeester),  
Afwezig gemeld: Rien v.d. Velde (best.lid), Willem Schuller, Yvon Schuller, Klaar Toet,  
Notulen opgemaakt door Ewout Dönszelmann, verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.06 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 9 juni 2015 

a. De werkzaamheden op de Sir Winston Churchilllaan worden uitgevoerd in 2016.  
b. Verder zijn er geen opmerkingen op het verslag. 

 
 
3. Mededelingen 

a. Op 16 juli 2015 wordt een convenant getekend in het kader van innovatie sociaal domein. SBOR 
maakt deel uit van de vrijwilligersacademie.    

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. Geen 
 
 

5. Verzonden brieven/e-mails 
a. E-mails over tunnelverlichting en over voortgang project Haagweg (zie punt 6 c.) verstuurd.  

 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk  
1. Weinig nieuws; nog geen zicht op gebruik van panden Frederik Hendrikstraat. Er wordt wel hard 

aan de bouw gewerkt. De woningen op de ERL-locatie worden successievelijk door de nieuwe 
bewoners betrokken. De Blekerslaan en Frederik Hendrikstraat zijn her bestraat en (eindelijk) is er 
weer openbare verlichting. 

2. Pand hoek Willemstraat-Emmastraat nog geen ontwikkelingen. Er is een bouwplan en een 
verleende vergunning voor drie appartementen, maar het pand staat ook te koop en te huur als 
winkel.  Binnenkort wordt het pand tijdelijk verhuurd/beschikbaar gesteld aan de Rotary voor hun 
boekenmarkt. 

b. KVO 
1. Geen zicht op nieuwe activiteiten. Gemeente reageert vooralsnog niet op de actiepunten. 

c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/Haagweg 
1. De brief met de mededeling van gemeente en aannemer roept verwarring op, hoewel bekend was 

dat de Haagweg dicht zou gaan vanaf Hoornbrug richting Den Haag. Maar dit zou voor maximaal 
zes weken gebeuren. Nu gebeurt het vanaf 24 augustus tot einde project en gaat de Hoornburg 
compleet dicht richting Rijswijk. Hier heeft Andries Bartels een mail over gestuurd naar de 
gemeente en de omgevingsmanager van de aannemer. De afspraken zouden pas onlangs in het 
wegbeheerderoverleg zijn gemaakt in verband met de veiligheid. De SWHR heeft binnenkort 
overleg met de gemeente over deze problematiek.  

2. Opgemerkt wordt dat het trottoir bij de huisartsenpraktijk (globaal tussen de Herenstraat en de 
Emmastraat) verhoudingsgewijs erg smal is. Voor mensen met een rollator, kinderwagen, e.d. is dat 
niet handig. Nagegaan zal worden wat hiervan de reden is. 

d. Parkeerproblemen in en rond Oud Rijswijk, zie ook http://www.rijswijk.nl/parkeren 
1. De Concept Kadernota parkeren is door de gemeente ter inspraak uitgebracht. Hiervoor zijn drie 

bijeenkomsten georganiseerd. Tot 24 juli is er de mogelijkheid om reacties in te dienen. In oktober 
neemt de gemeenteraad een besluit over de kadernota. 

http://www.rijswijk.nl/Haagweg
http://www.rijswijk.nl/parkeren
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2. Door het bestuur van gebouw Hofrust is bezwaar gemaakt tegen de tijdsduur van blauwe zone 
naast het gebouw. 2 juli is de hoorzitting geweest. Ziet er niet naar uit dat het verandert. Het 
bestuur van SBOR adviseert om een officieel verzoek voor het kunnen aanschaffen van 
dagdeelvergunningen p basis van de bestaande verordening1 in te dienen bij B&W. Indien deze 
aanvraag wordt geweigerd, kan er worden opgeschaald. Het probleem is dat er een geschaad belang 
is voor de exploitatie van gebouw Hofrust. Bij het Tennispark Welgelegen is de parkeerduur voor 
de daar gelegen blauwe zone op verzoek van de ondernemer verlengd van 2 naar 3 uur.  

3. Het bestuur gaat een reactie indienen op de Concept Kadernota parkeren. Aanbevolen wordt de 
systematiek sterk te vereenvoudigen, de invoering selectief te doen en, zoals in veel gemeenten in 
het land gebeurt, gebruik te maken van hedendaagse technieken. Daar wordt mee ingestemd      

 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Fietsenstallingen zijn er te weinig in Oud-Rijswijk. Dit zou meer onder de aandacht gebracht 
moeten worden. Fietsen die lang ergens staan geven overlast. Dit kan worden aangepakt, 
bijvoorbeeld door het plakken van stickers op de fietsen die te lang staan. Vanuit de 
winkeliers zou dit opgepakt kunnen worden. 

b. De SBOR bestaat dit jaar 40 jaar. Dat willen wij vieren door, zo mogelijk in september, een 
happening te organiseren. Hiervoor wordt ook een Buurtkrant uitgebracht. Doel van de krant 
en het feestje is aandacht en meer bewoners betrekken bij de activiteiten. Een van de 
activiteiten van dit moment wordt door Erik van de Veer toegelicht.  

c. Buurtpreventie is onder auspiciën van de Burgemeester gestart in twee wijken, Te Werve en 
Oud-Rijswijk (groot). Bij Buurtpreventie lopen bewoners in kleine groepjes door de wijk en 
kijken of er opvallende zaken zijn zoals gemakkelijk in te breken woningen (open ramen), 
auto’s die slordig staan, straatverlichting die niet functioneert, etc. Tekortkomingen worden 
aan de bewoners gemeld of aan de gemeente, of aan eigenaren van complexen. Er is nog 
ruimte voor meer deelnemers. Aanmelden via info@sbor.nl.  

 
 
8. Rondvraag 

a. Geen vragen.  
 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.40 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 11 augustus 2015 a.s. is de volgende vergadering. 

                                                           
1 Zie artikel 3.3. onder d. 
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de openbare vergadering van het Buurtschap Oud 
Rijswijk (COR), die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 8 september 2015 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 augustus 2015  

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 
6.b. KVO 
6.c. Project Haagweg 
6.d. Parkeersituatie in en rond Oud Rijswijk 

 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

7.a. 40 jaar Buurtschap Oud Rijswijk  
 
8. Rondvraag  
 
9. Sluiting  
 
 
Het bestuur van de SBOR 
 

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 OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 11 AUGUSTUS 2015 

 
Aanwezig: Ad Spanjersberg, Louis van der Heijden, Evert Veldman, Jac Monster (pen. SWHR-BIZ), Erik 
van der Veer (Buurtpreventieteam Oud Rijswijk/Bomenbuurt), Hans van Rossum (Omg.Team Haagweg), 
Ruud Freeth (Voorzitter), Andries Bartels (best. lid), Rien v.d. Velde (best.lid), Willem Schuller (secr.), 
Yvon Schuller (best.lid)  
Afwezig gemeld: Hans Paping, Klaar Toet, Rina van Huuksloot. Ewout Dönszelmann (penn.) 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.03 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 14 juli 2015 

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

a. Er zijn geen mededelingen.  
 
 
4. Ingekomen stukken 

a. U_003212 Gem RWK S&S Uitnodiging voor dialoog bijeenkomsten ontw. Beleidsvisie Kunst en 
Cultuur op 3. 10 en 24 september 2015 (15.30- 17.30 uur) 

b. M_003217 SWHR-BIZ Email van SHWR-BIZ Nieuwsbrief nr 8 juli 2015 winkelcentrum Oud 
Rijswijk 

c. M_003218 SWHR-BIZ Email van SHWR BIZ Nieuwsbrief nr 9 juli 2015 winkelcentrum Oud 
Rijswijk 

d. I_003219 Gem RWK Overzichten van parkeer tel-gegevens in en om Oud Rijswijk  
 

5. Verzonden brieven/e-mails 
a. V_003208 Gem RWK Reactie op de Concept-Kadernota parkeren 2015 -2025 

 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk  
1. De bouw van woningen aan de Frederik Hendrikstraat, Blekerslaan en Schoolstraat (ERL-locatie) 

is nagenoeg klaar en dan kunnen de woningen worden opgeleverd aan de bewoners.  
b. KVO 

1. Geen zicht op nieuwe activiteiten. 
c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/Haagweg 

1. De leden van het Omgevingsteam Haagweg hebben een uitnodiging ontvangen voor een 
rondleiding om de vorderingen van het “Project Haagweg” te bekijken. 

2. Jac Monster (lid Omgevingsteam Haagweg) heeft mede namens de SWHR-BIZ bij de gemeente 
Rijswijk beklag gedaan over de erg slordige bewijzering van de omleidingroute naar het 
winkelcentrum Oud Rijswijk. 

3. Er was sprake van een volledige afsluiting van de Hoornbrug tot het einde van het project 
(december 2015). Dit is nimmer in het Omgevingsteam aan de orde geweest en is daarom 
onacceptabel. Na overleg wordt de afsluiting zoals de eerder afgesproken een periode van circa 6 
weken! 

4. Naar aanleiding van de vorige vergadering meldt Andries Bartels (lid OTH) dat de breedte (1,20 
meter) van het trottoir ter plaatse van het medisch centrum bij de Haagweg nr. 96-98 conform de 
tekening uit het bestek zijn uitgevoerd. Hij zal dit punt meenemen in het volgende overleg van het 
Omgevingsteam, om dit feitelijke te smalle trottoir, in een mogelijke vorm van “nazorg” van het 
project alsnog aan te passen. 

http://www.rijswijk.nl/Haagweg
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5. Hans van Rossum (lid OTH) geeft aan dat er nog steeds onduidelijkheid is over hoe en welke soort 
verlichting op wat voor type mast geplaatst gaat worden. 

  
d. Parkeerproblemen in en rond Oud Rijswijk, zie ook http://www.rijswijk.nl/parkeren 

1. Op 28 juli jl. zijn Andries Bartels en Willem Schuller op het stadhuis geweest om toelichting en 
uitleg te krijgen over de eerder gehouden tellingen van de geparkeerde voertuigen in en om Oud 
Rijswijk. Het blijkt dat meerdere tellingen niet op een zelfde manier zijn uitgevoerd, waardoor het 
erg lastig is om een zuiver inzicht te verkrijgen. 

2. Het Buurtschap en anderen vinden, gedurende de nu ingestelde vergunninguren nog steeds veel 
vrije parkeerplaatsen (circa 60 in Oud Rijswijk) die ongebruikt blijven(1 en de vraag van het 
Buurtschap is dan ook; Waar zijn al deze auto’s gebleven? Op het stadhuis hebben de ambtenaren 
hier geen verklaring voor en ook hebben zij geen inzicht aan wie en op welke adressen 
parkeervergunningen zijn uitgegeven. 

3. Het buurtschap heeft aangeven dat het steeds oprekken/vergroten van het vergunningen parkeren 
gebied geen blijvende oplossing biedt. Zie verder onze Reactie/Zienswijze op de Concept-
Kadernota Parkeren 2015 -2025 van gemeente Rijswijk. 

 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Het Buurtschap Oud Rijswijk bestaat dit jaar, 40 jaar (29 december 1975) en organiseert in dit kader 
de volgende activiteiten;  
1. Op vrijdag 18 september as. wordt er in het kader Keep it clean day een schoonmaakactiviteit 

georganiseerd.  
2. Vrijdag 9 oktober as. wordt in de namiddag een rondgang door Oud Rijswijk gemaakt met “wijk” 

wethouder Nicole Dierdorp en Ronald v.d. Meij (wethouder van o.a. beheer openbare ruimte; 
Inrichting openbare ruimte). Afsluitend is er een feestelijk bijeenkomst in het “buurthuis” aan de 
Esdoornstraat 3A. 

3. Middels een speciale uitgave van de Buurtkrant “oude stijl” worden de bewoners van Oud Rijswijk 
opgeroepen om mee te doen met deze activiteiten. 

 
 
8. Rondvraag 

a. Jac Monster heeft grote moeite met het toenemende scooterverkeer in de Herenstraat dat regelmatig tot 
onveilige en gevaarlijke situaties leidt. Met name de elektrisch aangedreven scooters zijn erg 
gevaarlijk en scheren geruisloos met hoge snelheid langs de voetgangers waarbij regelmatige een 
schrikeffect ontstaat. Van handhaving op deze scooter/snelheidsovertredingen in de Herenstraat is 
nauwelijks sprake met als gevolg dat de scooterrijders en ook de fietsers op de zaterdagmarkt absoluut 
niet worden ontmoedigd.  

b. De “pollers” die de toegang tot het wandelgebied geven hebben ook regelmatig kuren en geven tevens 
de verkeerde personen toegang tot wandelgebied van de Herenstraat.  

c. Misschien kan het Buurtschap een enquête houden onder haar bewoners over wat zij in de komende 
jaren verbeterd willen zien in Oud Rijswijk. 

 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.35 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 8 september 2015 a.s. is de volgende vergadering. 

                                                           
1 met uitzondering van Cromvliet en Leeuwendaal en bepaalde delen van Oud Rijswijk waar altijd al sprake is van een 
ondercapaciteit 

http://www.rijswijk.nl/parkeren
http://www.sbor.nl/dossier_pdf/v003208.pdf
http://www.sbor.nl/dossier_pdf/v003208.pdf
http://www.issuekalender.nl/2015/keep-it-clean-day/


Versie 30-09-2015  n003235 

 

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

Dinsdagavond 13 oktober 2015 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 september 2015  

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 van de buurtbewoners 

Wij nodigen u uit om actuele zaken in uw buurt te bespreken 
 
4. Mededelingen van het bestuur 
 
5. Ingekomen stukken 
 
6. Verzonden brieven 
 
7. Terugblik op viering 40-jarig bestaan SBOR 
 
8. Rondvraag  
 
9. Sluiting  
 
 
Het bestuur van de SBOR 
 

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 OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 8 SEPTEMBER 2015 

 
Aanwezig: Aad Spanjersberg, Ron Evers, Rina van Huuksloot, Esther Elkerbout, Evert Veldman, Jac 
Monster (pen. SWHR-BIZ), Erik van der Veer, Ruud Freeth (Voorzitter), Andries Bartels (best. lid), Willem 
Schuller (secr.), Yvon Schuller (best.lid), Ewout Dönszelmann (penn.) 
Afwezig gemeld: Klaar Toet, Hans van Rossum (Omg.Team Haagweg), Rien v.d. Velde (best.lid), 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.06 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 11 augustus 2015 

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

a. Jac Monster (pen. SWHR-BIZ) meldt dat er nog steeds problemen zijn met de “pollers” rond het 
winkelgebied van Oud Rijswijk. Om een noodzakelijke doorgang te kunnen regelen krijgt de SWHR-
BIZ de mogelijkheid om na een storing het systeem zelf te kunnen herstarten. 

b. Jac Monster meldt dat er inmiddels ook zware motorfietsen met gevaarlijk hoge snelheden door de 
Herenstraat rijden. De veiligheid van de bezoekers van winkelgebied komt hiermee nog meer in 
gevaar. Door het gebrek aan handhaving wordt deze situatie steeds grimmiger.  

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. M_003236 SWHR-BIZ Nieuwsbrief nr 10 SWHR augustus 2015 winkelcentrum Oud Rijswijk 
 

 
5. Verzonden brieven/e-mails 

a. P_003226 Persbericht ter gelegenheid van 40 jaar SBOR en oproep voor de “Keep it clean day” op 
18 oktober 2015 

b. Buurtkrant ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van het Buurtschap 
 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk  
1. Er zijn geen bijzonderheden te melden. 

b. KVO 
1. Geen zicht op nieuwe activiteiten. 

c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/Haagweg 
1. De omleidingsroutes blijven lastig te volgen. Jac Monster meldt dat een van de ondernemers zelfs 

zijn eigen klanten en de gemeente een simpelere route beschrijving naar Oud Rijswijk heeft 
toegestuurd. Er wordt ook geklaagd over omzetverlies. 

2. Op vrijdag 11 september as. gaan de leden van het Omgevingsteam Haagweg, de gemeente en de 
uitvoerder van de herinrichting van de Haagweg, gezamenlijk de stand van zaken en de 
vorderingen van de werkzaamheden bekijken. Hierbij zal tevens kritisch worden gekeken naar de 
eerder vermelde uitvoeringsproblemen. 

3. De verwachting is dat op 9 oktober de Hoornbrug weer vrij is, zodat onder de brug door het 
winkelcentrum weer redelijk bereikbaar is.  

4. Verder zijn buiten het project Haagweg in en rond Den Haag vele wegwerkzaamheden die ook veel 
omleidingen en vertragingen tot gevolg hebben. 

5. Eind December 2015 is het leed geleden voor wat betreft de Haagweg. Later wordt de 
Rijswijkseweg in Den Haag ook aangepast van 2x2 rijbanen naar 2x1. De verwachting is dat dit 
minstens een jaar zal gaan duren. 

 
 

http://www.rijswijk.nl/Haagweg
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d. Parkeerproblemen in en rond Oud Rijswijk, zie ook http://www.rijswijk.nl/parkeren 
1. Vanavond wordt in het forum de concept kadernota parkeren 2015 – 2015 behandeld. Hierbij 

komen meerdere voorstellen en verrekeningsmethodes aan de orde. 
2. In deze concept kadernota is een aantal voorstellen overgenomen die het Buurtschap in haar 

zienswijze van 22 juli 2015 heeft aangegeven.  
 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Het Buurtschap Oud Rijswijk bestaat dit jaar, 40 jaar (29 december).  
1. In Oud Rijswijk zijn er circa 1300 Buurtkranten bezorgd. Hierin is vermeld welke activiteiten n.a.v. 

het 40 jarig bestaan van het Buurtschap worden georganiseerd; 
· 18 september as. “Keep it Clean Day”. 
· Wedstrijd om middels een foto, tekening of schilder, ed. “Mooi Oud Rijswijk” uit te beelden. 
· 9 oktober as. rondgang door Oud Rijswijk met “Wijk” wethouder Nicole Dierdorp en 

wethouder Ronald van der Meij.  
· Feest voor buurtbewoners, genodigden en prijsuitreiking wedstrijd “Mooi Oud Rijswijk” door 

wethouder Marloes Borsboom. 
Deze activiteiten worden ook middels 3 persberichten in de lokale kranten extra onder de aandacht 
gebracht. 

 
 
8. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen. 
 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.10 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 13 oktober 2015 a.s. is de volgende vergadering. 

http://www.rijswijk.nl/parkeren
https://www.rijswijk.nl/sites/default/files/concept_kadernota_parkeren.pdf
http://www.sbor.nl/dossier_pdf/v003208.pdf
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de openbare vergadering van het Buurtschap Oud 
Rijswijk (COR), die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 10 november 2015 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 13 oktober 2015  

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 van de buurtbewoners 

Wij nodigen u uit om actuele zaken in uw buurt te bespreken 
 
4. Mededelingen van het bestuur, onder meer voortgang project Haagweg 
 
5. Ingekomen stukken 
 
6. Verzonden brieven 
 
7. Rondvraag  
 
8. Sluiting  
 
Het bestuur van de SBOR 
 

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/


Versie 29-10-2015  n003245 1/3 

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 13 OKTOBER 2015 

 
Aanwezig: Rina van Huuksloot, Hans Paping, Evert Veldman, Jac Monster (pen. SWHR-BIZ), Erik van der 
Veer, Ruud Freeth (Voorzitter), Andries Bartels (best. lid), Willem Schuller (secr.), Yvon Schuller (best.lid), 
Rien v.d. Velde (best.lid), 
Afwezig gemeld: Ron Evers, Klaar Toet (Wijkagent), Hans van Rossum (Omg.Team Haagweg), Ewout 
Dönszelmann (penn.) 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.01 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 8 september 2015 

a. Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt vastgesteld  
 
 
3. Mededelingen van de buurtbewoners 

a. Hans Paping is bezig met het uitwerken van een idee om het Ruysdaelplein anders in te 
richten. Nu is het een kruising met een stukgras waar wat auto om heen zijn geparkeerd. Hij 
zou liever een rotonde zien. Hij wil graag dat Ruysdaelplein betrokken wordt bij Oud 
Rijswijk en meer prominent aanwezig is en waar wat gebeurt. Er staan nu veel te veel 
verkeersborden, containers en fietsen bij de ingang van de Herenstaat wat een erg rommelig 
uitstraling geeft. Op het stadhuis vindt men het wel een goed idee, maar daarbij is direct 
gemeld dat er geen geld voor is. Hij vraagt of Buurtschap hier iets mee kan. 
1. Ruud Freeth nodigt Hans Paping uit om zijn plan tijdens een bestuursvergadering toe te 

lichten. 
2. Andries Bartels meldt dat jaren geleden de rotonde op het Ruysdaelplein in overleg met de 

omwonende bewoners is veranderd in wat het nu is. Er zal dan ook eerst moeten worden  
onderzocht of de bewoners deze verandering wel een goed idee vinden. 

3. N.a.v. dit onderwerp meldt Jac Monster dat de aanzichten naar en in de Herenstraat niet de 
schoonheidsprijs verdient. Er zijn bijvoorbeeld zonder vergunningen terrassen gebouwd. 
Er is door SWHR een plan opgesteld om samen met de ondernemers en de gemeente te 
komen tot een verbetering van het winkelgebied. In 2017 moet dit verbeterplan zijn 
uitgevoerd. 

b. Andries Bartels heeft tijdens de rondgang met de wethouder vernomen dat er een enquête in 
de Julianastraat is gehouden om de nu bestaande bomen te rooien en die te vervangen door 
andere kleiner blijvende bomen zoals die b.v. te zien zijn in de Emmastraat. Een grote 
meerderheid in de Julianastraat is voorstaander van dit idee. 

c. Andries Bartels heeft ook vernomen dat enkele nieuwe bewoners van het ERL-complex aan 
de gemeente hebben gevraagd waar het groen in de Schoolstraat en Blekerslaan blijft, zoals 
dat is aangegeven op de verkoopdocumentatie en tekeningen. De gemeente heeft hierop 
geantwoord dat er te  

d. teveel kabels en leidingen ter plaatse aanwezig zijn, zodat het planten van bomen geen optie 
lijkt te zijn. Er wordt gedacht aan plantenbakken.. 

e. Erik van der Veer (coördinator Buurtpreventie Oud Rijswijk) is erg blij met de ontvangst en 
gebruik van de SBOR vergaderruimte voor de vrijwilligers die meelopen met de 
buurtpreventie. Hij hoopt dat er in toekomst nog meer vrijwilligers zich aanmelden voor 
deelname aan de Buurtpreventie. 
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4. Mededelingen van het bestuur 
a. Willem Schuller meldt dat er in de special uitgebrachte buurtkrant ter gelegenheid van het 40 

jarig bestaan een paar verwijzingen naar onze website zijn vermeld met het doel om eens te 
kijken of dit in de maand september in de bezoekersstatistieken van de website terugkomt. 
Het resultaat is niet spectaculair maar wel opvallend; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De 
Nummer 1 is mogelijk ontstaan door de recentelijk gestarte verkoop van 24 appartementen in 
het leegstaande kantoorgebouw aan de Nassaukade 1. Op plaats 6 valt ook op dat dit 
onderwerp regelmatig is bekeken in september 2015.    

 
 
5. Ingekomen stukken 

a. 0_003238 Gem RWK College brief en geschenk voor het 40 jarig bestaan t.b.v. een 
"omroepertje" 

b. 0_003241 PvdA Felicitatiekaart en geschenk van de PvdA eveneens in het kader van het 
40 jarig bestaan. 

c. M_003236 SWHR-BIZ Nieuwsbrief nr 10 SWHR augustus 2015 winkelcentrum Oud 
Rijswijk 

d. M_003234 SWHR-BIZ Nieuwsbrief nr 11 SWHR september 2015 winkelcentrum Oud 
Rijswijk 

e. M_003243 SWHR-BIZ Nieuwsbrief nr 12 SWHR oktober 2015 winkelcentrum Oud 
Rijswijk 

f. M_003249 Gem RWK Stadsbeheer Brief aan omwonenden Doelenstraat m.b.t. de 
herinrichting van de speelplek op “Doelenterrein”  
1. Het Buurtschap heeft hierop geen enkele reactie vernomen. 

g. M_003250 Email van Bert Bos en vraagt aandacht voor de ontwikkelingen m.b.t. de 
mogelijke aanleg van een helikopterhaven op het Gavi-kavel (Ypenbrug) in zuidwestelijke 
oksel van het Prins Clausplein. 
1. Voor het Buurtschap ligt dit erg ver buiten haar werkgebied. 
2. Op 14 oktober 2015 worden voor de vergunning om te mogen vliegen een definitief besluit 

door Provinciale Staten van Zuid Holland genomen. Het Buurtschap Oud Rijswijk kan hier 
nu niet meer een bezwarenprocedure tegen starten aangezien het Buurtschap in het 
voortraject geen zienswijze heeft ingediend. Overigens moet er ook nog een 
bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Dat is een bevoegdheid van de gemeente 
Den Haag. De verdere ontwikkelingen zijn te volgen op de website van www.heliniet.nl.   

h. M_003251 Gem RWK S&S E mail Informatie over wijkgerichte energie 
besparingscampagne op 15 oktober 2015. Verzonden brieven/e-mails  

Omschrijving # Hits 
Bezwaar nieuwe fietsbrug bij de nieuw geplande en verhoogde 
Hoornbrug (rechtszaak is door de SBOR verloren en 
omgevingsvergunning is vergund) 

1 524 

Buurtkrant 40 jaar SBOR 2 73 

Al 35 jaar SBOR 3 46 

Visualisatie nieuwe herinrichting kruising Haagweg-Herenstraat-
Geestbrugweg 

6 316 

Flyer 35 jaar SBOR 9 16 

Wandelroute Oud Rijswijk 10 10 
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i. P_003227 Persbericht Oproep wedstrijd “Mooi Rijswijk” ter gelegenheid van het 40 jaar 
SBOR 

j. P_003231 Persbericht 40j SBOR m.b.t. feestelijke festiviteiten op 9 oktober 2015 
 

6. Terugblik op viering 40-jarig bestaan SBOR 
a. Het Buurtschap heeft 9 oktober jl. haar 40 jarig bestaansjubileum gevierd met diverse 

activiteiten. 
b. In de ochtend heeft het bestuur met enige hulp het schoolplein in zijn geheel aangeveegd en 

bodembedekkers en 200 narcissenbollen geplant in de plantenbak tegenover ruimte 24. 
c. In middag hebben dewijkwethouder, Nicole Dierdorp, en wethouder Ronald van der Meij 

samen met enkele bestuursleden van de SBOR en SWHR, de wijkagent en de 
wijkcoördinator een rondgang door Oud Rijswijk gemaakt. Omroep Rijswijk heeft daar een 
verslag van gemaakt (waarvoor dank!). Dat is te vinden op hun facebookpagina. 
Tijdens deze rondgang zijn onder meer in het winkelgebied, Herenstraat en Willemstraat 
meerdere zaken geconstateerd die niet goed zijn en waar een oplossing voor moet komen; 

· Rijdende scooters 
· Verkeerde/foutieve verkeersborden 
· Terrassen en uitstallingen 

Er is afgesproken dat Andries Bartels en Jac Monster een lijst van actiepunten opstellen 
waarin wordt aangeven welke punten moeten worden verbeterd.  

d. Hans Paping meldt dat hij om 18.30 uur aanwezig was maar dat diverse toespraken en de 
prijs uitreiking al waren gepasseerd. Het Bestuur antwoordt dat 18.30 uur een richttijd was en  
dit ook door veranderde beschikbaarheid van de sprekers is ontstaan. 

e. Het Bestuur is tevreden over het verloop van alle festiviteiten. Op vrijdag 9 oktober jl. 
hebben wij veel buurtbewoners en relaties mogen ontvangen in een prettige en ontspannen 
sfeer. Ook hier heeft Omroep Rijswijk een verslag op hun facebookpagina geplaatst van o.a. 
de prijsuitreiking door wethouder Marloes Borsboom van de wedstrijd “Mooi Rijswijk” 
Jac Monster merkt op dat het Buurtschap wel “leeft” in Oud Rijswijk gezien de opkomst van 
de bewoners. Jammer is wel dat er zo weinig belangstelling is voor een vergadering van het 
Buurtschap. Het bestuur beraadt zich nog op het attractiever maken van de maandelijkse 
bewonersvergaderingen.  

 
 
7. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen. 
 
 
8. Sluiting 

a. Om 21.10 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 10 november 2015 a.s. is de volgende vergadering. 

http://www.feelgoodrijswijk.nl/
https://www.facebook.com/FeelGoodRijswijk/posts/1058433424190089
http://www.feelgoodrijswijk.nl/
https://www.facebook.com/FeelGoodRijswijk/posts/1058538550846243


Versie 22-11-2015  n003260 

 

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

Dinsdagavond 8 december 2015 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 november 2015  

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. Ingekomen stukken 

 
4. Verzonden brieven 

 
5. Mededelingen van de buurtbewoners 

Wij nodigen u uit om actuele zaken uit uw straat of buurt te bespreken 
 
6. Mededelingen van het bestuur 

a. Voortgang Project Haagweg 
b. Voortgang Werkgroep “Metamorfose Ruysdaelplein” 

 
7. Rondvraag 

 
8. Sluiting 
 
Het bestuur van de SBOR 

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 OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 10 NOVEMBER 2015 

 
Aanwezig: Ron Evers, Hans Paping, Evert Veldman, Hans van Rossum (Omg.Team Haagweg/HVR), Esther 
Elkerbout, Ruud Freeth (Voorzitter), Andries Bartels (best. lid), Willem Schuller (secr.), Ewout 
Dönszelmann (penn.), Yvon Schuller (best.lid), 
Afwezig gemeld: Rina van Huuksloot, Erik van der Veer, Nicole Dierdorp (wijkwethouder), Carole Tefij 
(wijkcoördinator), Jac Monster (pen. SWHR-BIZ), Klaar Toet, (Wijkagent), Rien v.d. Velde (best.lid), 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.03 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 13 oktober 2015 

a. Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt vastgesteld  
 
 
3. Mededelingen van de buurtbewoners 

a. Hans Paping krijgt het woord om zijn (met foto’s (zie punt 5.h.) ondersteund) idee toe te lichten, om 
het Ruysdaelplein middels een metamorfose tot een representatief herkenningspunt voor Oud 
Rijswijk te veranderen. Onderdeel van het plan is het om het Wilhelmina monument (staat nog 
in het park Laan Hofrust rond het Oude Raadhuis) ook hier een nieuw plaats te geven. Er is enige 
haast bij uit werking van het plan aangezien er vanuit de gemeente is vernomen dat het park 
aan Laan Hofrust op korte termijn wordt opgeknapt.  
1. Hans van Rossum geeft aan dat op korte termijn de HVR een brief aan de gemeente zal 

laten uitgaan waarin zij positief reageert op de eventuele herplaatsing van het Wilhelmina 
monument. De HVR heeft geen mening over de openbare herinrichting van het 
Ruysdaelplein. 

2. Hans van Rossum vraagt of de SBOR op de hoogte is van de plannen m.b.t. het 
opknappen/herinrichten van het park rond het Oude Raadhuis. Het bestuur geeft aan dat zij 
hiervan niet op de hoogte is. 

3. Ewout Dönszelmann en Ruud Freeth stellen voor om een aparte groep in te stellen. Ter 
vergadering melden zich hiervoor aan: Hans Paping, Ewout Dönszelmann, Andries 
Bartels, Esther Elkerbout en indien mogelijk een bewoner van de flat aan het 
Ruysdaelplein. Ook zal Jac. Monster worden benaderd om de belangen van de SWHR te 
vertegenwoordigen.  

b. Esther Elkerbout heeft kort geleden aan het meldpunt openbare werken gevraagd of er bij 
haar in de korte Julianastraat een bladkorf kan worden geplaatst. Alle beschikbare korven 
waren al geplaatst. Zij is in ieder geval op de lijst voor volgend jaar geplaatst. De plaatsing is 
wel afhankelijk van de “Olifant” zuiger die er wel gemakkelijk bij moet kunnen komen.  

c. Er wordt door meerdere aanwezigen gemeld dat er helaas geen vaste dag meer is dat de 
veegwagen door de straat komt. Willem Schuller had deze vraag/verzoek ook al aan een 
medewerker van de gemeente voorgelegd. Deze antwoordde dat dit een gevolg is van 
bezuinigen en de aanwezigheid/beschikbaarheid van maar één veegwagen. 

 
 
4. Mededelingen van het bestuur 

a. Uitnodiging bezoek AZC Katwijk op 20 november 2015 voor één lid van het bestuur. 
b. Uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over wijkgerichte energiebesparingcampagne op 

18 november 2015 
c. Project Haagweg.  

1. Het werk ligt goed op schema. Komende weken worden de hagen en bomen geplant.  
2. De kruisingen worden binnenkort vrijgegeven voor gebruik.  
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3. De verlichting is verdeeld over verschillende typen masten (HTM masten in een vast/vereist 
stramien en hier tussen los geplaatste masten) en geeft een rommelig beeld. Er is toegezegd om 
hier nog eens goed naar te kijken of het niet anders kan worden opgelost.  

4. De verkeersregelinstallatie (VRI) lijkt goed te werken, echter in de praktijk is dit nog niet 
het geval. Voetgangers moeten op dit moment nog erg lang wachten. Als alle 
werkzaamheden zijn afgerond moet de VRI nog goed worden ingeregeld. 

5. Er liggen nog een aantal putdeksels met de sleuven in de rijrichting van het fietspad. Deze 
moeten i.v.m. de veiligheid een kwartslag worden gedraaid. 

6. Ewout Dönszelmann vraagt aan Hans van Rossum (bewoner even zijde Haagweg) of de 
herinrichting de Haagweg is geworden wat hij er van verwacht had? 
1. In grote lijnen is hij tevreden. Wel is er op dit moment nog veel tweezijdig fietsverkeer. 

De verwachting is dat als de oneven zijde klaar is dit zal afnemen omdat daar een 
volwaardig tweerichtingen fietspad wordt aangelegd. 

2. De breedte van de gezamenlijke fiets/auto strook (voorheen de ventweg) aan de even zijde 
is toch wel iets te krap, waardoor de fietsers en auto’s elkaar wel moeten ontzien. 

3. We zitten nu op een 75% van het te verwachten eindresultaat. 
7. Er zijn enkele zaken vervallen maar is er ook weer wat voor teruggekomen zoals b.v. de 

ondergrondse afvalcontainers ter hoogte van de Princesselaan. 
8. Hans Paping meldt dat er nog een tijdelijk verkeersbord erg gevaarlijk uitsteekt op de hoek 

van de Herenstraat/Haagweg bij Aldi. Dit moet bij de aannemer worden gemeld. 
9. De voetgangers die van de bushalte op de Geestbrugweg naar de tramhalten op Haagweg 

willen gaan, lopen nu links van de tunneltrap over het fietspad (de kortste weg) naar de 
oversteek van de tramhalten op de Haagweg. We moeten even kijken hoe zich dit zich in 
de toekomst ontwikkeld. 

d. Het Bestuur heeft het voornemen met enige regelmaat (3 a 4 per jaar) bij de reguliere COR-
vergadering een discussie of voorlichting “thema” te agenderen. Denk hierbij b.v. aan de 
“Wijkgerichte energiebesparingcampagne” of de “Metamorfose Ruysdaelplein”  

 
 
5. Ingekomen stukken 

a. M_003244 Nieuwsbrief nr 13 SWHR oktober 2015 winkelcentrum Oud Rijswijk 
b. M_003248 Nieuwsbrief nr 14 SWHR november 2015 winkelcentrum Oud Rijswijk 
c. I_003246 Gem. RWK Z&W Terugblik op Stadsbijeenkomst Zorg en Welzijn 6 oktober jl. 
d. U_003247 Gem. RWK S&S Uitnodiging expertbijeenkomst Stadsvisie op 26 oktober 2015 
e. M_003251 Gem RWK S&S Informatie over wijkgerichte energiebesparingcampagne 
f. U_003259 Gem RWK S&S-SCO Uitnodiging Cultuurvisie 
g. M_003263 Colinda Deutekom Geen enquête gehouden over vervanging van de bomen in de 

korte Julinastraat dit in tegenstelling tot de lange Julianastraat. 
1. Esther Elkerbout bevestigt dat er in het korte gedeelte geen enquête heeft plaatsgevonden. 

In het verleden zijn de lindebomen vervangen door de elzen die er nu staan. Maar deze 
bomen geven veel overlast en zijn veel te hoog.  

2. Ook Esther Elkerbout vindt dat er kleinere bomen moeten komen en vindt het dan ook 
bijzonder jammer dat de bewoners in het korte gedeelte van de Julianastraat niet zijn 
benaderd door de bewoners uit het lange gedeelte om ook de enquête in te vullen.  

3. Ewout Dönszelmann meldt dat er vanuit de gemeente nog geen plannen zijn om op korte 
termijn de bomen in het lange gedeelte te vervangen. Dit zal pas aan de orde zijn als er 
groot onderhoud moet worden uitgevoerd.  

4. Esther Elkerbout stelt voor om een aanvullende enquête te houden in het korte deel en 
vraagt aan Ewout Dönszelmann (bewoner lange deel Julianastraat) of hij nog een 
enquêteformulier heeft. Ewout zegt toe hiervoor te zorgen. 

h. M_003264 Hans Paping “Metamorfose Ruysdaelplein” 
i. M_003265 Vrijwilligerscentrum Rijswijk Nieuwsbrief oktober 2015 
j. U_003266 Uitnodiging bezoek azc Katwijk 20 november 2015 
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k. M_003268 Wijkcoördinator Carole Tefij De bevindingen van de rondgang (9 oktober 2015) 
zijn te verwerking/behandeling doorgegeven aan de desbetreffende afdelingen.  

 

6. Verzonden brieven, e-mails 
a. V_003257 Aan de Fractie voorzitters Gem Rijswijk m.b.t. Onderzoek permanente 

huisvesting basisschool Kronenburgh in de Ottoburg 
b. M_003267 Bevindingen (gezamenlijk opgesteld met Jac Monster SWHR) tijdens de rondgang met 

wethouders Nicole Dierdorp en Ronald Van der Meij en wijkcoördinator Carole Tefij door 
Oud Rijswijk op 9 oktober 2015  

 
7. Rondvraag 

a. Ewout Dönszelmann meldt dat op woensdagavond 18 november a.s. “Resto van Harte” een 
bijzonder diner voor bewoners organiseert (jong en oud) van Oud Rijswijk in Cardia 
Onderwatershof. Dit om elkaar te ontmoeten bij het genot van lekkere en gezonde 
maaltijden. 

b. Hans van Rossum geeft de werkgroep “Metamorfose Ruysdaelplein” mee, dat er regelmatig 
verkeer tegen de rijrichting inrijdt aan de oneven zijde van de van Vredenburchweg. 

c. Esther Elkerbout vraag naar de ervaringen van de Buurtpreventie. 
1. Yvon Schuller antwoordt dat buurtpreventie o.a. letten op: kapotte verlichting, 

openstaande portiekdeuren, goed op slot staande fietsen en bij voorkeur verankerd aan 
beugels of dergelijke, andere onveilige situaties in de openbare ruimte. 

2. De Buurtpreventie Oud Rijswijk-Bomenbuurt is een pilot-project en wordt nog 
geëvalueerd. Meer informatie op; https://www.rijswijk.nl/participatie-
veiligheid/buurtpreventie  

d. Hans van Rossum vraagt of het belanghebbenden parkeren per 1 januari 2016 conform de 
parkeernota wordt ingevoerd? 
1. De parkeernota geeft alleen aan dat er nog gekozen moet worden uit een van de 

voorgestelde betalingsmethodieken/parkeerregime. Na de keuze van een bepaald 
parkeerregime door de gemeente zal dit in geheel Rijswijk worden toegepast. 

2. De proef in Oud Rijswijk loopt ten einde (31 maart 2016) en zal naar verwachting 
definitief worden, met toepassing van het huidige parkeerregime. 

3. De verwachting is dat er voor de Bomenbuurt in het eerst kwartaal van 2016 wordt 
besloten om het huidige parkeerregime toe te passen. 

 
 
8. Sluiting 

a. Om 21.40 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 8 december 2015 a.s. is de volgende vergadering. 

http://www.restovanharte.nl/onze-restos/adressen/den-haag-laak
https://www.rijswijk.nl/participatie-veiligheid/buurtpreventie
https://www.rijswijk.nl/participatie-veiligheid/buurtpreventie
http://www.mijnbabs.nl/iBabsOnline/Agenda.aspx?site=rijswijk&agendaid=c8189e96-3d69-4225-bd3f-01a9dbe3918c&FoundIDs=&year=2015
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de openbare vergadering van het Buurtschap Oud 
Rijswijk (COR), die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 12 januari 2016 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 december 2015  

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. Ingekomen stukken 

 
4. Verzonden brieven 

 
5. Mededelingen van de buurtbewoners 

Wij nodigen u uit om actuele zaken uit uw straat of buurt te bespreken 
 
6. Mededelingen van het bestuur 

a. Deze vergadering extra aandacht voor de vrijwilligers van het Buurtpreventie 
team Oud Rijswijk-Bomenbuurt 

b. Voortgang Project Haagweg 
c. Voortgang Werkgroep “Metamorfose Ruysdaelplein” 

 
7. Rondvraag 

 
8. Sluiting 
 
 

Aansluitend aan de vergadering is er gelegenheid 
om te toosten op een voorspoedig en gezond 2016. 

Wij nodigen u hiervoor van harte uit. 
 
 
Het bestuur van de SBOR 

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/


Versie 02-01-2016  n003267 1/2 

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 8 DECEMBER 2015 

 
Aanwezig: Evert Veldman, Carole Tefij (wijkcoördinator), Klaar Toet, (Wijkagent), Ruud Freeth 
(Voorzitter), Willem Schuller (secr.), Ewout Dönszelmann (penn.), Yvon Schuller (best.lid), 
Afwezig gemeld: Rina van Huuksloot, Ron Evers, Esther Elkerbout, Hans Paping, Erik van der 
Veer, Marloes Borsboom  (wethouder), Ger Kruger (BvR), Jac Monster (pen. SWHR-BIZ), Rien 
v.d. Velde (best.lid), 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.03 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
b. Bestuurslid Andries Bartels is afgetreden en maakt geen deel meer uit van het bestuur. 
c. Secretaris Willem Schuller stopt per 1 januari 2016 als secretaris en als bestuurslid. Op de 

achtergrond zal hij nog wel beperkt ondersteuning aan de SBOR verlenen. Ewout 
Dönszelmann zal er voor zorgen dat deze vacature bij het vrijwilligerscentrum wordt 
aangemeld.   

 
 
2. Verslag vergadering 10 november 2015 

a. N.a.v. punt 4.a doen Evert Veldman en Ruud Freeth uitgebreid verslag van het gezamenlijke 
bezoek van partners uit het sociale domein aan het AZC van Katwijk op 20 november jl. en 
ontwikkelingen van de komst van het AZC aan de Lange Kleiweg. 

b. Er zijn verder geen opmerkingen of aanvullingen op het verslag. Het verslag wordt 
vastgesteld. 

 
 
3. Ingekomen stukken 

a. M_003277 SWR Uitnodiging themabijeenkomst bewonersinitiatieven op 10 december 
2015 

b. M_003278 Gem RWK Feestelijke opening Regionaal Energieloket 18 november 2015 
c. M_003279 SWHR-BIZ Nieuwsbrief nr 15 en 16 SWHR november 2015 winkelcentrum 

Oud Rijswijk 
d. M_003281 Esther Elkerbout Email met aanvullende opmerkingen m.b.t. rommelige ingang 

van de Herenstraat bij de Steenlaan 
e. M_003282 email Mw. L.L. Zuidersma Afschrift van een (protest)brief aan de gemeente 

n.a.v. een door de gemeente verzonden brief "belanghebbendenparkeerkaart brief d.d. 
27/11/2015" 

f. M_003283 email dhr A. Klein Met aanvullende suggesties voor de Werkgroep 
“Metamorfose Ruysdaelplein” 

g. M_003284 Gem RWK Antwoord op de "restpunten" m.b.t. het Project Haagweg 
 

4. Ingekomen stukken 
a. M_003280 SBOR Email naar de gemeente t.a.v. restpunten m.b.t. het Project Haagweg 

 

5. Mededelingen van de buurtbewoners 
a. Willem Schuller vraagt aandacht voor de gezamenlijk georganiseerde activiteit op 

vrijdagavond 18 december as. met de “Beleef de Kerstsfeer in Oud Rijswijk” in de Oude Kerk 
en de Christmas Night Shopping in en rondom de Herenstraat. 

 
  

http://www.vrijwilligerscentrum.nl/
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6. Mededelingen van het bestuur 
a. Project Haagweg 

1. M.b.t. de finale afronding van het project Haagweg zijn nog enkele email verhandelingen 
met gemeente gevoerd over enkele uitvoeringsfouten. Deze worden in de komende 
weken gecorrigeerd. Nu zijn nog niet alle verkeersbewegingen en verkeersstromen zoals 
gewenst. In de komende tijd zal hier naar verwachting verbetering in komen.  

b. Werkgroep “Metamorfose Ruysdaelplein” 
1. Ewout Dönszelmann meldt dat de werkgroep “Metamorfose Ruysdaelplein” bestaat uit 

personen die zijn betrokken bij SBOR, SWHR, enkele particulieren/bewoners en 
medewerkers van de gemeente. Begin januari komt deze groep bij elkaar. Als eerste is het 
belangrijk om te kijken wat voor problemen er zijn en wat mogelijke oplossingen 
hiervoor kunnen worden aangegeven. Ook wordt gekeken om het Wilhelmina monument, 
wat nu in Park Hofrust staat, mogelijk een prominentere plaats op het Ruysdaelplein te 
geven. 

2. Carole Tefij meldt dat er ook vanuit de bewonersparticipatie “groen” initiatief (een groep 
bewoners (10 a 12) rond Park Hofrust) ideeën worden besproken om deze met de 
gemeente te bespreken. Zij roept op om andere belangstellende zich te melden. In 2016 is 
er provinciale subsidie beschikbaar om de ideeën mogelijk tot uitvoering te brengen. 

c. Buurtpreventie Oud Rijswijk-Bomenbuurt. 
1. De groep vrijwilligers van de buurtpreventie willen graag op de komende vergadering 

deze activiteit onder de aandacht brengen. Dit kan goed samen gaan met de komende 
COR-vergadering en de Nieuwjaarborrel op 12 januari as. 

d. Wijkgerichte energiebesparingcampagne 
1. De COR-vergadering van 9 februari as. zal in hoofdzakelijk in het teken staan van 

informatie over de Wijkgerichte energiebesparingcampagne voor de buurten Cromvliet, 
Leeuwendaal en Oud Rijswijk. Nadere informatie volgt nog. 

 

7. Rondvraag 
a. In het begin van de vergadering kwam even de lijst van actiepunten (opgesteld tijdens de 

rondgang (09/10) met de Wijkhouder Nicole Dierdorp en weth. Ronald van der Meij) ter sprake. Willem 
Schuller vraagt aan Carole Tefij wat er van deze lijst is gerealiseerd? Zelf heeft hij al een 
aantal punten waargenomen die zijn uitgevoerd. Carole Tefij zal de een lijst met 
gerealiseerde punten naar ons mailen. 

b. Carole Tefij vraagt of er vanuit Oud Rijswijk nog belangstellende bewoners zijn die graag 
willen meepraten met het bewonersinitiatief “groen” participatie in Rijswijk. Ewout 
Dönszelmann meldt dat hij contact zal zoeken met deze groep.  

 
 
8. Sluiting 

a. Om 21.20 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 12 januari 2016 a.s. is de volgende vergadering. 

 

Aansluitend aan de vergadering van 12 januari as. zal de 
Nieuwjaarsborrel worden gehouden. 

U bent van harte uitgenodigd 
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