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In het kader van het jubileumjaar wordt een 
aantal festiviteiten georganiseerd. 

Grote schoonmaak actie op 18 september 2015
De afgelopen jaren is er veel opgeknapt, gebouwd 
en gerenoveerd in Oud Rijswijk. Van ‘schoon 
Oud Rijswijk’ wil het Buurtschap een actiepunt 
gaan maken, te beginnen op vrijdag 18 september 
2015. Dan is het immers internationale schoon-
maak dag Keep it Clean. Het Buurtschap roept 
iedereen op om die dag tussen 10.00 en 12.00 
uur te gaan schoonmaken. Dat kan uiteraard in 
de eigen straat, maar wellicht zijn er ook bewo-
ners die park Hofrust, het Tollensplein of andere 
openbare pleinen willen ontdoen van zwerfvuil. 
Vanaf 9.30 uur kan schoonmaakmateriaal worden 
opgehaald in het Welzijnsgebouw de Ottoburg 
aan de Esdoornstraat 3a. Om 12.00 uur zijn alle 
schoonmakers hier weer welkom om ervaringen 
van de schoonmaakactie uit te wisselen.
 
Mooi Oud Rijswijk
Wat vindt u echt heel mooi in Oud Rijswijk? 
Maak daarvan een foto, gedicht, tekening, col-
lage of wat dan ook. Daar wordt een expositie 
van gemaakt. Er zijn twee prijzen beschikbaar. 
Een voor inzendingen van kinderen tot en met 
12 jaar en een voor de andere inzendingen. De 
uitslag wordt op vrijdag 9 oktober 2015 bekend 
gemaakt. Lever het werkstuk uiterlijk woensdag 
7 oktober 2015 in bij het Museum Rijswijk in de 
Herenstraat.

Werkbezoek van enkele wethouders
De wethouders Nicole Dierdorp (onder meer 
wijkwethouder) en Ronald van der Meij (on-
der meer beheer openbare ruimte, reiniging en 
groen) brengen op 9 oktober 2015 een werk-
bezoek aan Oud Rijswijk. De resultaten van de 
schoonmaakactie en andere ontwikkelingen die 
in de buurt spelen komen daarbij aan de orde. 
Aan het einde van de middag komen de wet-
houders naar het welzijnsgebouw de Ottoburg, 
Esdoornstraat 3a.

Feestelijkheden op 9 oktober 2015 
Op vrijdag 9 oktober 2015 start om 16.00 uur 
een speciale opvrolijk actie van het school-
plein aan de Esdoornstraat. Scholen en bewo-
ners worden gevraagd om het plein niet alleen 
schoon te maken, maar ook op te vrolijken.
Van 17.00 - 20.00 uur is er een feestelijke jubi-
leum borrel met een hapje en een drankje, ook 
voor de kinderen. Alle bewoners van Oud Rijs-
wijk zijn welkom. De expositie van de inzen-
dingen over “mooi Oud Rijswijk” kan worden 
bekeken en de prijswinnaars zullen worden be-
kend gemaakt. Er zal historisch materiaal over 
de Buurtschap beschikbaar zijn. 40 jaar Buurt-
schap kent immers een rijke geschiedenis. En 
het wordt vast heel gezellig. Deze feestelijke 
bijeenkomst wordt gehouden in het welzijnsge-
bouw de Ottoburg, Esdoornstraat 3a.

Festiviteiten

De Stichting Buurtschap Oud Rijswijk is een organisatie van en voor 
bewoners, actief in Oud Rijswijk en directe omgeving. Dat wil zeggen 
dat bewoners in het Buurtschap binnen de buurtorganisatie en over de 
opvattingen van het Buurtschap bepalen wat er gebeurt, maar ook dat het 
Buurtschap de betrokkenheid en inzet van bewoners bij de buurt en bij de 
medebewoners bevordert.
De organisatie van het Buurtschap bestaat uit vrijwilligers. Er zijn bij-
voorbeeld vrijwilligers die activiteiten organiseren. Verschillende vrijwil-
ligers analyseren plannen en ontwikkelingen die in het gebied spelen en 
voorzien deze van suggesties en opmerkingen. En uiteraard bestaat ook 
het bestuur uit vrijwilligers. 
De Stichting Buurtschap Oud Rijswijk kent statutair een bestuur, een da-
gelijks bestuur en commissies. De meest bekende commissie is de Com-

missie Oud Rijswijk, die iedere tweede dinsdag van de maand vergadert 
over het woon- en leefklimaat en de plannen en ontwikkelingen die het 
gebied spelen. Deze bewonersvergaderingen zijn openbaar. Belangstel-
lende bewoners kunnen actief deelnemen aan de besprekingen.

In 1999 is door de gemeente Rijswijk erkend, dat het werkgebied bestaat 
uit Oud Rijswijk en enkele aangrenzende buurten. De gemeente Rijs-
wijk hanteert tegenwoordig een beperkter gebied, namelijk de buurten 
Oud Rijswijk en Welgelegen. In de praktijk voegt het Buurtschap zich 
naar wat er in Oud Rijswijk en haar directe omgeving speelt, waaraan bij 
de bewoners behoefte bestaat en wat met vrijwilligers te organiseren is. 
Daarbij worden de geografische grenzen niet strak getrokken. Buiten het 
oorspronkelijke werkgebied is het Buurtschap echter niet actief.

 Wat is het Buurtschap Oud Rijswijk?

Buurtschap Oud Rijswijk 
bestaat 40 jaar! 

Op 29 december 1975 is de bewonersorgani-
satie het Buurtschap Oud Rijswijk officieel 
opgericht. Dat is dus 40 jaar geleden! Het 
Buurtschap is trots op Oud Rijswijk en haar 
omgeving en spant zich in om de buurt leef-
baar, mooi en gezellig te maken en te houden.

Weer eens een ouderwetse Buurtkrant
40 jaar geleden werd het Buurtschap Oud 
Rijswijk opgericht. Nu in 2015 is het Buurt-
schap, als bewonersorganisatie, nog steeds 
actief. En dat alles met vrijwilligers. Als het 
Buurtschap niet bij iedereen bekend is, dan is 
meer publiciteit op zijn plaats. Mede daarom 
verschijnt deze eenmalige editie van de (ou-
derwetse) papieren Buurtkrant. Voor wie het 
nog weet: de Buurtkrant werd vroeger regel-
matig huis aan huis bezorgd. 



Begin jaren ‘60 heeft de gemeente Rijswijk 
plannen om het grootste deel van Oud Rijswijk 
te slopen. Eigenlijk mag alleen de Oude Kerk 
blijven staan. Langs de Haagweg zouden bij-
voorbeeld een stuk of zes flats komen, waarvan 
de “Rutgesflat” is gerealiseerd. Het voormalige 
GEB-gebouw in de Schoolstraat dateert ook uit 
die tijd.
De grootschalige plannen worden destijds door 
de meeste ondernemers met enthousiasme ont-
vangen. Ook de gemeenteraad van die tijd staat 
unaniem achter de plannen van de toenmalige 
burgemeester Bogaardt. Dat verschillende be-
woners niet zo blij zijn, is in die tijd minder 
relevant. 
En er wordt begonnen. Verschillende panden 
met een historische waarde, zoals Kuys Witsen-
burg worden afgebroken. Op de slooplijst staan 
bijvoorbeeld ook het Oude Raadhuis en het 
Tollenshuis. Dat kunnen we ons nu niet meer 
voorstellen!

Bij de start van de sloop van het eerste deel van 
de arbeidershuisjes in de Tuinstraat  wordt de 
buurt wakker en slaat de vlam in de pan. Er 
wordt door bewoners een actiegroep opgericht 
onder de naam: ‘Mij krijgen ze er met geen bul-
ldozer uit’. De actiegroep protesteert tegen het 
bestemmingsplan ‘Bebouwde Kom 1’, dat de 
grondslag moet zijn voor de grootschalige sloop 
en nieuwbouw. Dit bestemmingsplan krijgt in 
1971 geen goedkeuring van Gedeputeerde Sta-
ten. Dat luidt mede een kentering in. Er komt 
beweging in de politiek.
Vooral het toenmalige gemeenteraadslid me-
vrouw Buschkens-Dijkgraaf is begaan met het 

historisch karakter van het oude dorp. De actie-
groep krijgt steeds meer steun. Toenmalig wet-
houder Van der Burg verandert van opvatting. 
De gemeente gaat een nieuw bestemmingsplan 
opstellen met als doelstelling: behoud van het 
oude centrum. De actiegroep moet worden ge-
democratiseerd en zal nauw worden betrokken 
bij de voorbereiding van dat nieuwe plan is het 
standpunt van de gemeente. Inspraak en ‘demo-
cratie van onderaf’ hoort immers bij de tijdgeest 
van dat moment. 

De naam ‘Ze krijgen mij er met geen bulldo-
zer uit’ wordt eerst vervangen door ‘Werkgroep 
Oud Rijswijk’. Naar voorbeeld van het “Buurt-
schap 2005” in Den Haag ontstaat het plan de 
winkelierorganisatie in de op te richten nieuwe 
organisatie onder te brengen, maar dat is er niet 
van gekomen. Er komt een officiële bewoners-
organisatie. Geen vereniging met leden, maar 
een stichting met eigen verkiezingen door en uit 
de bewoners. 
Eind 1975 wordt de eerste verkiezing van de 

Historie van het Buurtschap
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Het Buurtschap zelf is ook 
actief om het historische 
karakter van Oud Rijswijk 
onder de aandacht te 
brengen.
In 2010 is er bijvoorbeeld 
een nieuwe uitgave gemaakt 
van een leuke wandeling 
langs bezienswaardigheden 
in Oud Rijswijk. 

Wethouder mevrouw H. Tegelaar-Boonacker (†1994) opent het Buurthuis in de Kerkstraat



straatvertegenwoordigers voor alle straten ge-
houden en wordt de Stichting Buurtschap Oud 
Rijswijk officieel opgericht. Toenmalig bur-
gemeester Mr. H. Grosheide wordt de eerste 
Buurtschapmeester van Oud Rijswijk 

Het Buurtschap start zeer actief, ook op cultu-
reel vlak en had veel plannen. Er moet een ei-
gen buurtcentrum komen en bij voorkeur in het 
voormalige Badhuis aan de Blekerslaan. Te duur 
oordeelt de gemeente. Maar het Buurthuis komt 
er. Eerst in 1982 in de Kerkstraat 3-5 en sinds 
1997 in “de Ottoburg” aan de Esdoornstraat. 
Inmiddels is de organisatie aangepast. De tijden 
veranderen en daar heeft het Buurtschap zich 
naar gevoegd.

Betrokkenheid bij projecten
Het Buurtschap is bij veel projecten die in het 
gebied spelen actief betrokken. Dat is altijd 
al zo geweest. Meestal gaat het om projecten, 
waarbij het initiatief bij de gemeente ligt. Soms 
ook bij bouwplannen die door particulieren 
worden ontwikkeld. Of het nu gaat om struc-
tuurvisies, bestemmingsplannen, bouwplannen, 
verkeersmaatregelen of sociaal-cultureel beleid, 
als regel is het Buurtschap hierbij ook in officië-
le zin betrokken. De inbreng van het Buurtschap 
wordt als regel vooraf besproken in de Com-
missie Oud Rijswijk. Veel onderwerpen zijn de 
afgelopen decennia aan de orde geweest. Het 
Demonstratieproject, de bestemmingsplannen, 
de herinrichting van de promenade, de bebou-
wing van het Doelenterrein en de invulling van 
andere kleine locaties, de stimuleringsregeling 
voor de historisering van de gevels van win-
kelpanden in het winkelgebied, de inrichting 
van speelplekken, zoals aan het Julialaantje en 
de Kerklaan, het parkeren in Oud Rijswijk, het 
Beeldkwaliteit plan, de ondergrondse afvalcon-
tainers, het welzijnsbeleid en het accommoda-
tiebeleid, enzovoort.

De inbreng van het Buurtschap is vaak met 
succes. Maar niet altijd kan de vlag worden uit-
gestoken. Er zijn immers ook andere belangen, 
dan alleen die van bewoners.

Het Buurtschap ziet zich niet als actiegroep, 
maar beijvert om met zakelijke argumenten, 
kennis van de wijk en met creativiteit tot zo 
goed mogelijke oplossingen te komen. In uit-
zonderingsgevallen moet in de pen worden 
geklommen om een gerechtelijke uitspraak te 
vragen. Dat doet het Buurtschap liever niet.
Het Buurtschap bemoeit zich niet met zaken die 
zich afspelen buiten het werkgebied.

Bij de inbreng bij projecten speelt de opvatting 
van de bewoners een hoofdrol. Bij het Buurt-
schap zijn ook verschillende vrijwilligers be-
trokken, die met hun deskundigheid een inbreng 
kunnen leveren die er ook zakelijk toe doet. Dat 

is ook als leerproject voor andere bewoners in-
teressant.

Het Buurtschap zelf is ook actief om het his-
torische karakter van Oud Rijswijk onder de 
aandacht te brengen. In 2010 is er bijvoorbeeld 
een nieuwe uitgave gemaakt van een leuke 
wandeling langs bezienswaardigheden in Oud 
Rijswijk. 

Sociaal-culturele activiteiten
De activiteiten van het Buurtschap worden op-
gezet op basis van behoeften van bewoners en 
natuurlijk moeten er ook mensen zijn die de ac-
tiviteit willen organiseren. 
Het principe van laagdrempeligheid staat voor-

op. Een van de doelstellingen van de activitei-
ten is de saamhorigheid en het contact tussen 
bewoners te bevorderen. Door professionelen 
beroepsmatig georganiseerde cursussen worden 
niet door het Buurtschap georganiseerd.

In de lange geschiedenis van het Buurtschap 
zijn er uiteenlopende activiteiten geweest. Bij-
voorbeeld “Kattenkwaad” (speelmiddagen voor 
de kleinsten), het “KinderKookKafee”, jonge-
renavonden, de klaverjasclub “Door Buurtschap 
Ontspanning”, Nederlandse taal voor Turkse 
vrouwen, Conversatie Frans, Djembe, PopArt, 
Zumba en Koninginnedagen.

Beleef de kerstsfeer in de Oude Kerk

KinderKookKafe in het Buurthuis



Ieder 2e zondag van de maand vindt tussen 
13.00 en 17.00 uur de bingo onder leiding van 
Truus en Anita plaats in buurthuis De Ottoburg, 
Esdoornstraat 3A. Ruim veertig deelnemers per 
keer verdelen een goed gevulde prijzenpot.

Al enige tijd lopen er mensen met gele hesjes 
met daarop de naam “Buurtpreventie” door de 
wijk. De doelstelling van deze nieuwe activiteit 
is om te bereiken dat het een fijne, schone en 
veilige wijk wordt en blijft. De momenteel 18 
vrijwilligers van de Buurtpreventieteams (BPT) 
lopen inmiddels bijna dagelijks op diverse mo-
menten van de dag door Oud Rijswijk (Rem-
brandkwartier, Bomenbuurt en Havenkwartier) 
om over de veiligheid van de wijk en eigen-
dommen van mede wijkbewoners te waken. Het 
BPT attendeert bewoners op onveilige situaties 
en er worden tips gegeven om inbraken en dief-
stal te voorkomen. Onderweg kunnen bewoners 
het BTP aanspreken met suggesties of vragen 
stellen. Er wordt nauw samengewerkt met poli-

tie, gemeente en andere samenwerkingspartners 
zoals de woningbouwverenigingen. De lijntjes 
met deze organisaties zijn kort waardoor kleine 
zaken vaak snel kunnen worden opgelost. En 
met succes!  Het Buurtschap heeft het BPT Oud 
Rijswijk e.o. geadopteerd. 

Natuurlijk zijn meer buurtbewoners welkom 
bij het Buurtpreventieteam. Het kost hooguit 
een paar uur per maand en weinig moeite, maar 
het kan veel opleveren. Een keer op proef mee 
doen kan ook. Aanmelden kan via de website 
van de gemeente Rijswijk. De gemeente zorgt 
er dan voor dat de gegevens bij één van de twee 
coördinatoren komen. Deze nemen vervolgens 
contact op voor het vervolg.
Het BPT is te volgen via twitter:
@BPTOudRijswijk en ook op Facebook.

Initiatieven voor nieuwe activiteiten zijn welkom. 
Misschien is er weer belangstelling voor jonge ou-
ders om een speelmiddag 
voor de kleintjes te orga-
niseren. Mogelijk vindt ie-
mand het leuk om de jeugd 
een potje te leren koken. 
Wie weet is er iemand die 
mensen wil leren bridgen.

Huidige activiteiten

Het Buurtschap kan en wil alleen functio-
neren met behulp van de medewerking van 
bewoners. En dat gebeurt ook, maar het zou 
zo leuk zijn als nog meer mensen zich wil-
len inzetten om Oud Rijswijk gezellig, mooi 
en ook sociaal gezien prettig te maken en te 
houden. Daarom roept het Buurtschap de be-
woners op om mee te werken. Dat kan door 
mee te doen aan het organiseren en deelne-
men aan activiteiten. Dat kan door mee te 
denken over plannen voor de buurt, want er 
staat veel te gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan 
het schoonhouden van ons dorp, de verschil-
lende bouwplannen, de verkeersontwikkelin-
gen en allerlei sociale onderwerpen, waarbij 
een steeds groter beroep wordt gedaan op de 
bewoners. 
Misschien heeft u toch nog wat tijd over om 
samen met andere bewoners de schouders er 
onder te zetten en dingen in Oud Rijswijk 
voor elkaar te krijgen.
Misschien vindt u het als ouder leuk om sa-
men met andere ouders iets te organiseren 
voor uw en andere kinderen.
Misschien bent u net nieuw in Oud Rijswijk 
en is het juist daarom leuk om via medewer-
king aan het Buurtschap uw nieuwe woonge-
bied beter te leren kennen.
Misschien heeft u van een bepaald onder-
werp kennis in huis, die handig kan zijn bij 
allerlei procedures, die nu eenmaal ook aan 
de orde zijn.
Misschien vindt u het gewoon leuk om aan 
een activiteit mee te doen, of die zelfs mee te 
organiseren. Dat kan allemaal bij het Buurt-
schap. Meld u aan!

Vrijwilligers zijn
altijd welkom

Bezoekadres: 
Wijkcentrum Oud Rijswijk (De Ottoburg), Esdoornstraat 3A, 2282 RZ Rijswijk.
Commissie Oud Rijswijk vergadert hier iedere tweede dinsdag van de maand vanaf 20.00 uur.
Postadres: 
Stichting Buurtschap Oud Rijswijk, Postbus 1789, 2280 DT Rijswijk.
Website: 
www.sbor.nl
Email: 
info@sbor.nl
Druk: Drukkerij Hes, Stadhoudersstraat 30, 2282 PP Rijswijk; oplage 2.000. September 2015
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oud rijswijk

Op dit moment draaien verschillende teken en schilder activiteiten, een zangkoor en gezellige 
zondagmiddagbingo. Er is nauwe samenwerking met het team Buurtpreventie, Het Buurt-
schap is samen met andere instellingen ook betrokken bij de organisatie van activiteiten in de 
buurt, zoals “Beleef de Kerstsfeer”.
De actuele activiteiten worden vermeld op de website van het Buurtschap.

Stichting Buurtschap Oud Rijswijk

Chayenne en Gia in de Buurtschapstand; 
Strandwalfestival 2012  

Het zangkoor New Popart is een activiteit die 
elke donderdagavond repeteert in ‘de Ottoburg’

Tom van Wijk (atelier Maurits) geeft uitleg in
de Buurtschapstand; Strandwalfestival 2012 


