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Jaarverslag 2008 
 
De Stichting Buurtschap Oud Rijswijk zet zich in voor welzijn, veiligheid, woon en leefomgeving en betrokkenheid 
van de bewoners in het werkgebied en daar buiten. 
Het is een bewonersorganisatie, waarvan het bestuur, activiteiten en beheer door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Via 
vergaderingen, werk- en discussiegroepen, activiteiten, publicaties en het internet wordt ernaar gestreefd zoveel 
mogelijk bewoners te betrekken bij haar werkzaamheden.  
 
De hoofdzaken van 2008 
In 2008 zijn verschillende activiteiten voortgezet en zijn nieuwe initiatieven genomen. Een algemene handicap is de 
beschikbaarheid van vrijwilligers, maar daarin staat de SBOR niet alleen. De SBOR prijst zich gelukkig met een 
vaste kern van enthousiaste vrijwillige medewerkers, die heel wat tijd en energie steken in het buurtwerk. De 
SBOR constateert wel een toenemende regelgeving die een verzwaring is voor de organisatie van vrijwilligerswerk 
in het algemeen. De vrijwilligers participatie komt hierdoor in de toekomst zwaar onder druk te staan.    
 
Wat betreft het opbouwwerk stond 2008 in het teken van verschillende langlopende dossiers, die belangrijk zijn 
voor Oud Rijswijk. En dan gaat het om allerlei bouwplannen, waar weinig voortgang in of helderheid over is. Dat 
geldt ook voor verkeersmaatregelen, luchtkwaliteit, e.d. De communicatieve insteek van ontwikkelaars en zeker 
ook van de gemeente, is beduidend minder geweest, dan wat enkele jaren geleden gebruikelijk was. De bewoners 
moeten het nu doen met een eenvoudige mededeling van een besluit in de krant. De pen moet dan weer in de 
hand worden genomen. Dat is geen goede ontwikkeling, niet in de laatste plaats omdat hierdoor bij de bewoners 
een negatieve houding ontstaat, met name tegenover het gemeentebestuur en de gemeentepolitiek. 
 
Eind 2008 werd Onderwatershof in gebruik genomen. Het bestuur van de SBOR is na een wat turbulente 
voorbereidingsprocedure er blij mee dat de ontwikkelingen zijn gegaan, zoals ze zijn gegaan. Dat heeft zowel 
betrekking op het pand, als de nieuwe werkwijze. 
 
De werkgroep KVO , waarbij de SBOR is betrokken, is in 2008 als gevolg van bloedarmoede geleidelijk aan 
weggezakt. Gelukkig zijn er weer nieuwe initiatieven genomen.  
 
Verbouwingsplannen 
De SBOR heeft nog steeds het plan om de vaste ruimte van de SBOR in het wijkcentrum aan de Esdoornstraat 
een opknapbeurt te geven. Daar was met toestemming van de gemeente in 2006 geld voor gereserveerd. Van  
een verbouwing is het nog steeds niet gekomen. Verschillende opgestarte contacten en brieven van de SBOR aan 
de SWR over het gebruik van het wijkcentrum zijn helaas nog onbeantwoord gebleven. Gezien deze situatie heeft 
het bestuur gemeend er verstandig aan te doen de uitvoering van de opknapbeurt wederom op te schorten. 
Mogelijk komt er dan uiteindelijk in 2009 een vergelijk met de SWR en kan er dan alsnog tot uitvoering kan worden 
overgegaan. Vooralsnog hebben we het opgevoerde budget gereserveerd. 
  
Omvang van het werkgebied en werkverdeling 
Als gevolg van onder andere de ontwikkelingen in het kader van de verscherpte normen voor de luchtkwaliteit in 
Rijswijk het onderlinge overleg tussen diverse groepen en bewonersorganisaties versterkt. Uit dit onderlinge 
overleg blijkt dat er meerdere buurt- en grensoverschrijdende belangen zijn die niet terug te brengen zijn tot, de 
door gemeente ingestelde wijkindelingen. Het bestuur constateert dat deze onzekerheid helaas nog wordt versterkt 
door de gemeente geïnitieerde werkwijze van de SWR. De bewonersparticipatie wordt hierdoor in verwarring 
gebracht. Deze werkwijze wordt door bestuur van de SBOR ervaren als een verspilling van tijd, middelen en 
energie. Het is beter om te kijken wie van de organisaties iets kan doen, in plaats van steeds nieuwe organisaties 
te initiëren, die vervolgens niet goed van de grond komen. 
Het bestuur heeft wederom in 2008 moeten constateren dat er vanuit de SWR nagenoeg geen ondersteuning aan 
de SBOR is gegeven om meer bewoners te enthousiastmeren vrijwilliger te worden bij één van de 
bewonersorganisaties. Ook de ondersteuning door middel van de buurtwerker heeft, met respect voor de 
betrokken medewerkster, geen effect gehad, omdat deze medewerkster merendeels met andere dingen bezig leek 
te zijn, dan met het werkgebied van de SBOR en de ondersteuning van bestuur en activiteiten. Dat is primair beleid 
van de directie van de SWR. Daar moet nog nader over worden gesproken, want zo kost dit de SBOR alleen tijd en 
levert het weinig op. Dat lijkt niet de bedoeling te zijn. Het kennismakingsgesprek met de nieuwe directeur heeft 
niet tot een vervolg gesprek geleid 
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De SBOR krijgt jaarlijks een door de gemeente Rijswijk vastgestelde subsidie voor buurtwerk en sociaal culturele  
activiteiten. Dat is een bescheiden bedrag en wordt volledig besteed aan het buurtwerk en de activiteiten. Dit 
gegeven heeft er mede toe geleid dat de SBOR genoodzaakt was om schriftelijk bezwaar te maken tegen de 
extreem hoge huurverhoging van meer dan 6% voor de ruimten die SWR aan de SBOR verhuurt.  
 
 

Activiteiten van de SBOR in 2008 
 

Commissie Oud Rijswijk (bewonersbijeenkomsten) 
Er zijn 12 bijeenkomsten van de COR geweest op de tweede dinsdag van de maand. Gemiddeld was hierbij een 
vaste kern van zo’n 15  bezoekende bewoners aanwezig. Daarnaast waren er raadsleden en bewoners van andere 
wijken of bewoners die iets te vertellen hadden over problemen in hun omgeving aanwezig. De verslaggeving van 
de bovenstaande vergaderingen zijn op de website van de SBOR terug te vinden en worden breed verspreid via e-
mail. In de vergaderingen worden veelal langdurige projecten in Oud Rijswijk behandeld en maken hier dan ook 
een vast onderdeel vanuit. Waar nodig wordt schriftelijk gereageerd naar gemeente of ontwikkelaar. Communicatie 
met de buurt gaat alleen via openbare vergaderingen, de website en per e-mail en een enkele maal door het 
bezorgen van een flyer of advertentie in Groot Rijswijk 

 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur is uitgebreid met een drietal nieuwe bestuursleden, waardoor enkele vacatures konden worden 
ingevuld. Het bestuur bestaat uit de voorzitter, een secretaris en een penningmeester en drie andere 
bestuursleden. Dit heeft geleid tot een betere verdeling van de werkzaamheden en de organisatie en het 
begeleiden van de activiteiten.  
De bestuursvergaderingen, 12 in totaal, op de eerste dinsdag van de maand zijn er ter voorbereiding van de 
openbare vergaderingen en om zaken van huishoudelijk aard te bespreken. De ondersteuning in het opbouwwerk 
is vanuit de SWR ver onder de maat gebleven. Er heeft slechts een enkele keer informeel plaatsgevonden.  
  
De website www.sbor.nl 
De website van de SBOR wordt in eigen beheer onderhouden en per twee a drie weken geactualiseerd, Het is een 
belangrijk informatiemedium voor de bewoners en organisaties binnen en buiten het werkgebied van de SBOR. 
Het bestuur is verheugd over het groeiend aantal bezoekers. In het afgelopen jaar is het gemiddeld aantal 
bezoekers per dag gestegen van 2,4 naar 8,4 bezoekers. 

 
Werkgroepen 
Ter voorbereiding van buurtvergaderingen en inbreng bij externe overleggen kent de SBOR ad-hoc werkgroepen. 
In 2008 is gewerkt aan het maken van plannen voor de inrichting van een speelterrein aan de Esdoornstraat en 
aan de inbreng bij verschillende bouwplannen in de buurt. Helaas zijn er in de loop van 2008 vanuit het stadhuis 
dusdanige signalen ontvangen dat het bestuur van SBOR zijn wensen en verwachtingen voor het realiseren van 
“de droomspeelplek” op het voormalige schoolplein aan de Esdoornstraat heeft moet bijstellen. We hopen dat er in 
de nabije toekomst zich alsnog een mogelijkheid voordoet om dit plan verder uit te werken en te realiseren. 
 
Wijkagent 
De SBOR heeft de wijkagent gastvrijheid geboden voor het spreekuur. Daar wordt helaas weinig gebruik van 
gemaakt, zodat aan het einde van 2008 besloten is, om dit spreekuur te stoppen. Het bestuur prijst zich gelukkig 
met het feit dat de wijkagent nagenoeg alle commissievergaderingen bij heeft gewoond. Hierdoor kan snel over en 
weer contact worden gelegd over kwesties die de openbare orde en veiligheid raken. 
 
 

Sociaal culturele activiteiten in 2008 
 
Het bestuur heeft over 2008 per activiteit ook de frequentie en het deelnemersaantal opgenomen. Dat is gedaan, 
omdat gebleken is dat het gemeentebestuur over het jaar 2007 alleen het jaarverslag (waar geen aantallen in 
waren vermeld) als grondslag voor de subsidievaststelling heeft genomen en niet de eveneens toegezonden 
staatjes met deelnemersaantallen. Daardoor heeft het gemeentebestuur gemeend een korting te moeten 
toepassen, waar de SBOR uiteraard bezwaar tegen aantekent en waar tot op heden geen reactie op ontvangen is. 
Verder tracht het bestuur de eigen bijdrage van de deelnemers zo laag mogelijke te houden om de deelname aan 
de activiteiten zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden.  
 
Op de laatste pagina zijn de activiteiten cijfermatig uitgewerkt. 
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Koninginnedag 
Het bestuur is er in 2008 in geslaagd om samen met vrijwilligers een 
spetterende Koninginnedag te organiseren met een diversiteit aan 
ingehuurde activiteiten variërend van een kinderkermis tot een afsluiting met 
live optredens van een pop zangkoor en muziekband geheel bestaand uit 
vrijwilligers. Helaas zat het weer niet mee, maar dat heeft geen afbreuk 
gedaan aan het enthousiasme. Voor het organiseren van een 
Koninginnedag zoals deze zijn de (overigens zeer gewaardeerde) 
beschikbare subsidie budgetten niet toereikend en was het bestuur 
genoodzaakt om een deel van de ingehuurde activiteiten te financieren uit 
het reservebudget van de SBOR.  

Voorafgaand aan deze Koninginnedag heeft 
de SBOR in het werkgebied en over het 
“grensgebied” 1400 flyers huis aan huis 
bezorgd met een uitnodiging voor 
Koninginnedag en aanvullende informatie 
over wat de SBOR nog meer doet en heeft 
te bieden voor de bewoners. 
 
 
 

Het verspreiden van de flyer heeft positief bij gedragen aan het uitbreiden van het aantal activiteiten. 
 
 
Tai Ji Quan voor beginners, gevorderden, zwaard en Qigong 
Vier afzonderlijke bewegingscursussen van ieder twee maanden, die zijn gericht 
op ontspanning en concentratie. 
 
Tekenen  
Vier afzonderlijke cursussen van ieder twee maanden met als doel vaardigheid 
op te doen met tekenen van verschillende onderwerpen 
 
Schilderen 
Vier afzonderlijke leergangen van ieder twee maanden met als doel opdoen van beginners vaardigheden.  
 
Kalligrafie  
Vier afzonderlijke cursusblokken van ieder 2 maanden 
 
Nieuwe activiteiten 
Op 3 september 2008 heeft de SBOR een introductie avond georganiseerd als de start van het activiteiten seizoen 
2008-2009. De uitnodiging voor deze introductieavond is per advertentie in Groot Rijswijk gepubliceerd. 
Zowel nieuwe als reeds bekende activiteiten hebben hieraan deelgenomen. Het resultaat van deze avond is dat de 
SBOR drie nieuwe activiteiten organiseert te weten: Djembe (Surinaamse trommel) AXE (dansen) en Pop Art Koor 
(zang) 
 
Djembe  
Vijf a zes afzonderlijke lesblokken per 2 maanden 
 
AXE 
8 lessen per 2 maanden  
 
Popkoor PopArt 
Elke week repeteren t.b.v. van regelmatig optreden  
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Aantal deelnemers aan de activiteiten 
Het aantal gebruikers bij de sociaal-culturele activiteiten varieert tussen de 8 en 23 deelnemers verdeeld over 286 
bijeenkomsten per jaar.  
 
Externe contacten 
Het buurtschap is in 2008 vertegenwoordigd geweest in, dan wel betrokken geweest bij de volgende externe 
organen:  
 

• Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen 
• Werkgroep Luchtkwaliteit Haagweg (diverse bijeenkomsten: begeleiding en ondersteuning) 
• Vertegenwoordigers van de SBOR hebben op uitnodiging van andere bewonerscommissies of als 

bezoeker, vergaderingen bezocht van andere bewonerscommissies met als doel om de communicatie 
tussen de SBOR en deze organisaties en een vaste plaats te geven in de werkzaamheden van de SBOR. 

 
Alleen dankzij inbreng en inzet en veel geduld van onze vrijwilligers en het opofferen van hun vrije tijd is het 
mogelijk geweest om inhoud te geven aan de doelstellingen en taken van de SBOR. 
 
Het bestuur. 
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 Maandag                  
1 Kalligrafie groep 1 1 2 3       1 2 2 1 12         12 
2 Taj Ji beginners 4 3 4 4 3 3 5 4 4 3 37    37   
3 Taj Ji gevorderde 4 3 4 4 3 3 5 4 4 3 37     37     
                   
 Dinsdag                  

4 Djembe             3 1 1 1 6       6   
                   
 Woensdag                  

5 Samsalsa             4 5 3 1 13     13     
6 Koninginnedag    1       1     1  
                   
 Donderdag                  

7 Tekenen groep 1 4 3 4 4 4   2 5 4 3 33   33       
8 Schilderen 4 3 4 4 4  2 5 4 3 33   33    
9 Kalligrafie groep 2 1 2 2 1     1 2 2 1 12         12 
10 Taj Ji Zwaard 4 3 4 4 4 3 4 5 4 2 37    37   
11 Taj Ji Qigong 4 3 4 4 4 3 4 5 4 2 37     37     
12 Pop koor       4 5 4 2 15     15  
                   
 Vrijdag                  
13 Tekenen groep 2 1 2 2 1     1 2 2 2 13   13       

                   
         totalen  286   79 161 22 24 

 


