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14 oktober 2004 

 
Betreft :  Zienswijze uitvoeringsplannen Oud Rijswijk 
 
 
Geacht College, 
 
Naar aanleiding van de plannen, die in het kader van de uitvoering van het Masterplan Oud Ri jswijk ter 
inzage zijn gelegd, willen wij allereerst graag opmerken het bijzonder op prijs te stellen, dat uitvoering van 
onderdelen van het Masterplan voor de deur staat. Er ligt weliswaar nog een behoorlijke lijst aan uit te 
werken projecten, maar wij zi jn er altijd voorstander van geweest om zo snel mogelijk reeds gereed zijnde 
onderdelen in uitvoering te nemen. 
 
Ter inzage ligt een aantal tekeningen. Voorts is ons bekend dat er nog een aantal andere onderwerpen 
speelt. Het is ons niet duidelijk of deze onderwerpen nu ook onderdeel van de besluitvorming zijn. Wij nemen 
voor de zekerheid het gehele dossier op hoofdlijnen door. 
 
De herbestrating van het brede gedeelte van de Herenstraat en de Willemstraat 
 
Dit project heeft voor ons de hoogste prioriteit. De hoofdopzet van de plannen onderschrijven wij.  
Onze kanttekeningen bij deze plannen: 
- Pas de geleerde les van de herbestrating van de promenade toe: kies een hoogwaardig 

uitvoeringsniveau, ook op detailniveau, en pas hoogwaardig bestratingmateriaal toe. Dat scheelt ook 
onderhoudskosten in de toekomst. 

- Neem bij de uitvoering het stukje Willemstraat tussen de Emmastraat en Lindelaan mee. 
- Kies bij de bomen eerder naar wat meer bomen, dan bomen die uiteindelijk te fors uitgroeien (ook wat 

betreft de wortels). 
- Het zou de beeldkwaliteit ten goede komen, als ergens in het plan nog eens lei- linden terugkomen. 

Slechts één rijtje heeft iets gekunstelds.  
 
De Emmastraat 
 
In technische zin vinden wij dat het plan uitvoerbaar is, zij het dat bij dubbelzijdig parkeren deze straat dan 
fysiek en wat betreft verkeersveiligheid niet echt goed meer gecombineerd kan worden met een 
tweerichtingen voorkeursfietsroute. Dit laatste hoeft overigens geen belemmering te zijn om te het kiezen 
voor tweezijdig parkeren.  
Voorts gaan wij ervan uit dat de parkeervakken voldoen aan de laatst geldende normen. In een eerder plan, 
dat wij hebben gezien, was dit niet het geval. 
 
Ten aanzien van de wenselijkheid van dit plan constateren wij echter, dat er voor zover wij op dit moment 
kunnen overzien bij de bewoners uit deze straat nog geen breed draagvlak is voor het voorstel, maar dat er 
mogelijk wel bereidheid is om onder voorwaarden mee te denken. Eén van die voorwaarden betreft de 
verkeerscirculatie. Daar komen wij onderstaan nog op terug.  
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Gelet op de voorgeschiedenis en met name ook de bilaterale contacten tussen uw College en bewoners van 
deze straat, ligt het op dit moment niet meer op onze weg om nu een uitspraak over de wenselijkheid van 
uitvoering van het tweezijdig parkeren te doen. Dat is wat ons betreft nu een zaak van uw College en 
mogelijk ook de Gemeenteraad.  
Dat besluit zien wij met belangstelling tegemoet. 
 
De Van Vredenburchweg en het Ruysdaelplein 
 
Deze plannen zijn tot onze spijt nog niet helemaal wat ze naar onze mening zouden moeten zijn. De 
geprojecteerde fietsroute is geen verbetering van de huidige situatie. De rijbaan is zodanig smal geworden, 
dat de combinatie van fiets- en autoverkeer problemen zal gaan opleveren. De invoering van de 30 
kilometerzone op de Van Vredenburgweg staat op gespannen voet met het karakter van deze weg als 
ontsluitingsweg. De visuele aansluiting van het Ruysdaelplein op de Herenstraat is voor verbetering vatbaar. 
Bovendien is de indeling niet op alle punten logisch. Zo nodigt de geprojecteerde fietsroute uit om de 
Herenstraat in te rijden, terwijl dit juist niet de bedoeling is. 
 
Mede gelet op de mogelijke samenhang met de bouwplannen voor Onderwaterhof en de hiermee 
samenhangende bouwactiviteiten, bevelen wij aan om de uitvoering van deze plannen uit te stellen en zo 
enige tijd te winnen voor het opstellen van een beter plan. Wij vinden deze beperkte vertraging gelet op ook 
onze ambitie om daadwerkelijk voortgang te boeken spijtig, maar gezien de kansen voor een beter plan 
zeker verantwoord. Om te voorkomen dat budget voor dit project verdwijnt, lijkt het ons wél noodzakelijk om 
een reservering goed te verankeren.  
 
Het parkeren  
 
Wij betreuren dat bij de presentatie van de parkeercapaciteiten van uw kant gemajoreerd is met de cijfers en 
bruto getallen zijn genoemd, als ware het netto aantallen. Een dergelijke voorspiegeling van zaken is 
nergens voor nodig, sterker nog veroorzaakt alleen maar ongenoegens in de buurt. 
 
Ons standpunt over het belanghebbende parkeren is u bekend en moet hier als ingevoegd worden 
beschouwd. Wat ons betreft kan zo snel mogelijk een besluit worden genomen over het integraal opheffen 
van het destijds ingevoerde regiem. 
 
Wij bevelen aan om het parkeren langs het water aan de Rembrandtkade zo mogelijk ook fysiek, dat wil 
zeggen met reguliere parkeervakken, “te formaliseren”. Dat is ook voor de aanblik, c.q. voor het verzorgde 
karakter van de openbare ruimte van belang. Indien toch blauwe tegels verwijderd moeten worden, kan hier 
mogelijk werk met werk worden gemaakt. 
 
De vermindering van het aantal parkeerplaatsen in de Willemstraat is een prijs die een betere inrichting van 
deze straat nu eenmaal vraagt. Deze vermindering stelt wel een tweetal eisen: 
- Op de een of andere manier moet voorkomen worden, dat het met de auto komende bezoekers van 

het winkelcentrum rondritjes in de buurt gaan maken om een plek in een van de aanpalende 
woonstraten te vinden. 

- Vermindering van de capaciteit in de Willemstraat stelt nadrukkelijk grenzen aan een eventuele 
vermindering van capaciteit op parkeerterreinen elders in de buurt. Wij wijzen in dit verband 
bijvoorbeeld op de Tuinstraat. 

 
De verkeerscirculatie 
 
Tijdens de inspraak avond werd van uw kant het voornemen gemeld, dan wel de suggestie gedaan om de 
rijrichting in de Julianastraat om te draaien. In de Stuurgroep is onzerzijds al gemeld, dat een dergelijke 
maatregel in een wat ruimer verband moet worden beoordeeld.  
Bovendien is door u voor bepaalde straten blijkbaar voorzien in een 30 kilometerzone.  
Dat lijkt wat ons betreft allemaal te veel op ad-hoc beleid. 
 
Wij stellen voor om op heel korte termijn in een projectgroepje, waarvoor wij ons beschikbaar houden, de 
verkeerscirculatie in Oud Rijswijk te bekijken en snel met concrete voorstellen richting de stuurgroep te 
komen. Dat hoeft geen kwestie van maanden te zijn en moet bepaald niet leiden tot uitgebreide studies, dan 
wel uitstel van andere gewenste beslissingen. 
Bij dat project zullen ook mogelijke maatregelen ter voorkoming van ongewenste effecten van het 
verminderen van de parkeercapaciteit in de Willemstraat moeten worden betrokken. De beoordeling van de 
wenselijkheid van de invoering van een 30-kilometerzone in het gehele gedeelte van Oud-Rijswijk, begrensd 
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tussen de Haagweg, Broeksloot, Steenlaan/Rembrandtkade en Lindelaan, behoort wat ons betreft ook tot dit 
project. 
 
Tot slot 
 
Wij hebben ons eraan gestoord, dat u ook in uw recente officiële publicatie in Rijswijk Regelrecht heeft 
aangegeven, dat de vertegenwoordigende organisaties in Stuurgroep Oud Rijswijk het eens zijn met de 
voorgelegde plannen.  
Het is de aan de stuurgroep deelnemende leden van uw College bekend, dat er door verschillende leden 
van de stuurgroep en ook door ons opmerkingen bij de plannen zijn gemaakt, maar dat de stuurgroep er, om 
de gewenste vaart in het proces te houden, ermee heeft ingestemd dat de inspraakprocedure alvast wordt 
gestart. Die insteek is ook helder verwoord door de eerst verantwoordelijke wethouder tijdens de 
inspraakavond in de Oude Kerk. Dat is dus wat anders, dan dat genoemde stuurgroep, c.q. in de stuurgroep 
participerende organisaties het eens zouden zijn met de plannen. 
 
Hoogachtend,  
 
 
 

Hoogachtend, 

R.E. Freeth 

Voorzitter 


