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Jaarverslag 2012 
 
De Stichting Buurtschap Oud Rijswijk zet zich in voor welzijn, veiligheid, woon- en leefomgeving en 
betrokkenheid van de bewoners in Oud Rijswijk en directe omgeving. Het is een geheel door vrijwilligers 
beheerde en bestuurde bewonersorganisatie. 
Er zijn in 2012 verschillende laagdrempelige activiteiten uitgevoerd. Die lopen uiteen van activiteiten met een 
educatief, cultureel, sociaal en gezondheidsdoel, tot bijeenkomsten over onderwerpen die de woon- en 
leefomgeving aangaan. Met deze activiteiten worden verschillende doelen nagestreefd. Het gaat om het 
bevorderen van het onderlinge contact in de buurt, om het bevorderen van de betrokkenheid van bewoners 
bij Oud Rijswijk en het bevorderen van een voor de bewoners prettig woon- en leefklimaat 
 
Via vergaderingen, werk- en discussiegroepen, activiteiten, publicaties en het internet wordt ernaar gestreefd 
zoveel mogelijk buurtbewoners van Oud Rijswijk te betrekken.  

 

De activiteiten in 2012 
 
In 2012 zijn weer veel activiteiten uitgevoerd. Die zijn onderstaand vermeld en op pagina 8 schematisch 
weergegeven. Het bestuur heeft net als in de voorgaande jaren per activiteit de frequentie in een bijlage 
opgenomen. Het bestuur streeft er naar om de toegankelijkheid, ook wat betreft de eigen financiële bijdrage 
van de deelnemers zo laag mogelijk te houden om de deelname aan de activiteiten zo laagdrempelig 
mogelijk aan te kunnen bieden. Dat is voor zover dat bij de deelnemers kan worden nagegaan gelukt. 
 

1. Tai Ji Quan voor beginners,  
Vier afzonderlijke bewegingscursussen van ieder twee 
maanden, die zijn gericht op ontspanning en concen-
tratie. 
 
2. Tai Ji Quan voor gevorderden 
Vier afzonderlijke bewegingscursussen van ieder twee 
maanden, die zijn gericht op ontspanning en concen-
tratie.  
 
3. Tai Ji Quan Zwaard 
Vier afzonderlijke bewegingscursussen van ieder twee 
maanden, die zijn gericht op ontspanning en concen-
tratie. 

 
4. Tai Ji Quan Qigong 

Vier afzonderlijke bewegingscursussen van ieder twee maanden, die zijn gericht op ontspanning en 
concentratie. 

 
5. Tekenen  

Vier afzonderlijke cursussen van ieder twee maanden met als doel 
vaardigheid op te doen met tekenen van verschillende onder-
werpen. 

 
6. Schilderen 

Vier afzonderlijke leergangen van ieder twee maanden met als 
doel het opdoen van beginners vaardigheden.  

 
 
Het aantal gebruikers bij de activiteiten varieert tussen de 7 en 20 deelnemers verdeeld over 223 
bijeenkomsten per jaar. 
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7. Strandwalfestival 
Op initiatief van de Stichting Strandwalfestival is op 7, 8 en 9 
september 2012 het vierde Strandwalfestival georganiseerd. 
Het Buurtschap heeft op zaterdag 8 september 2012 op de 
activiteitenmarkt deelgenomen door de creatieve bewoners uit 
Oud Rijswijk een klein podium te bieden om hun creativiteit te 
laten zien of horen. Er werd geschilderd, gezongen, getekend 
en er werden diverse kunstwerken tentoongesteld door zowel 
jonge, als oudere bewoners uit Oud Rijswijk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkgroepen bouwen,wonen 
 

Al sinds de oprichting van de SBOR zet de SBOR zich in voor het behoud van het historische 
karakter van Oud Rijswijk en een goed woon- en leefklimaat en het in dat kader verantwoord 
bouwen en goede inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast heeft het overleg over bouwen en 
wonen in de buurt ook een educatief doel. Er wordt onderling veel informatie uitgewisseld, over 
bijvoorbeeld energiehuishouding van woningen, de procedures die moeten worden gevolgd en 
dergelijke. 
In het kader van dit jaarverslag wordt onderstaand op de stand van zaken van een aantal projecten 
ingegaan, waarbij de SBOR een actieve rol speelt. 
 
 

8. Het bouwplan Frederik Hendrikstraat/ Stadhouders straat . 
Op verzoek van de SBOR is eind 2008 en begin 2009 overleg aangegaan met de direct 
omwonenden van het bouwplan, dat de huisvesting in het kader van beschermd wonen van 
verstandelijk gehandicapten moet bieden en de beoogde ontwikkelaar, Rijswijk Wonen. Zulke 
overleggen worden door de SBOR gestimuleerd en gewaardeerd door de bewoners. In dit geval 
heeft het overleg geleid tot aanpassing van het ontwerp tot genoegen van de direct omwonenden. In 
de loop van 2009 is de voortgang van dit project door omstandigheden bij de beoogde beheerder, 
Philadelphia, en bij de beoogde ontwikkelaar, Rijswijk Wonen vooralsnog op een laag pitje komen te 
staan. Daardoor is ook het overleg met de direct omwonenden over de uitwerking van het bouwplan 
nog niet volledig tot een afronding gekomen. Eind 2010 is desgevraagd van de zijde van Rijswijk 
Wonen gemeld dat het nog op hun lijst staat. In 2011 heeft het Buurtschap regelmatig getracht om 
dit project, echter zonder een tastbaar resultaat, vlot te trekken. De gemeente Rijswijk, die eigenaar 
is van het complex, heeft eind 2011 Rijswijk Wonen tot in het voorjaar van 2012 de tijd gegeven om 
een besluit te nemen over de ontwikkeling. Als gevolg van de verslechterde economie is het in 2012 
helaas niet tot ontwikkeling van het plan gekomen. Er zijn in de loop van 2012 verschillende 
contacten geweest met Rijswijk wonen, Philadelphia en de gemeente Rijswijk. Dat heeft ertoe geleid 
dat er stappen zijn gezet om tot resultaat te komen. De economische situatie is er helaas niet beter 
op geworden en de woningbouwcorporaties en zorginstellingen hebben te maken het de bezuinigen 
bij en nieuw beleid van de Rijksoverheid. Ondanks dit gegeven is het Buurtschap optimistisch en 
verwacht dat er in 2013 een knoop wordt doorgehakt over het bouwplan. Inmiddels is de 
bovenverdieping van het pand aan de Stadhoudersstraat via Ad-Hoc gelukkig weer tijdelijk bewoond. 
De nieuwe bewoner heeft de handen uit de mouwen gestoken en de verdieping weer wind- en 
waterdicht gemaakt en voorzien van verwarming. Dat voorkomt in ieder geval een verdere 
bouwtechnische achteruitgang van het pand. De gemeentelijke woning aan de Frederik 
Hendrikstraat (dat mogelijk betrokken wordt bij het project beschermd wonen) staat helaas al vele 
jaren leeg. Verzoeken van de SBOR om ook dit pand tijdelijk te verhuren of eventueel zelfs te 
verkopen, hebben vooralsnog niet tot resultaat geleid. 
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9. ERL-locatie 

Met betrekking tot het ERL zijn er eind 2009 door de SBOR voorzichtige initiatieven voorbereid, om 
dit bouwplan uit de blijkbare impasse te halen. Begin 2010 leidde dit tot een voorlopig resultaat. Daar 
is met de ontwikkelaar, het Bouwfonds, verder op doorgesproken door de SBOR en de direct 
omwonenden. De gemeente is van de voortgang van het overleg op de hoogte gehouden. Het 
vervolg overleg heeft in 2011 geleid tot een definitief bouwplan dat tegemoet komt aan de wensen uit 
de buurt. De gemeente heeft, ook als eigenaar van het complex, volmondig meegewerkt aan de 
planontwikkeling. Het vigerende bestemmingsplan Oud Rijswijk is aangepast zodat de bouw- en 
sloopvergunning, nadat het in het vierde kwartaal van 2012 in procedure  waren gebracht, konden 
worden verleend. En uiteraard moesten er ook overdracht van het eigendom worden geregeld. In het 
4e kwartaal van 2012 is het gestart met de sloop van het voormalige energiebedrijf op de ERL-locatie 
en met het bouwrijp maken van het terrein. De verwachting is, dat als er voldoende huizen zijn 
verkocht, de projectontwikkelaar medio 2013 start met de bouw. De SBOR heeft in 2012 een aantal 
malen op zowel gemeentelijk niveau als met de  aannemer overleg gevoerd over de vorderingen van 
de sloop en het bouwproject. 
 
 

10. Project Haagweg 
De problematiek van de luchtkwaliteit langs de Haagweg is in voorgaande jaren een onderwerp van 
regelmatig overleg geweest, onder meer met het Comité Haagweg, dat zich inzet op het oplossen 
van de problematiek van de luchtkwaliteit en geluidhinder langs de Haagweg. Vertegenwoordigers 
van dit Comité zijn meestal bij de bewonersvergaderingen van de SBOR aanwezig om de voortgang 
te bespreken en te overleggen over maatregelen. In 2010 is er door de gemeente een nota 
opgesteld om de leefbaarheid aan de Haagweg te verbeteren en is er een Omgevingsteam 
ingesteld. Bij dit Omgevingsteam zijn vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties van de aan 
de Haagweg aangrenzende wijken en andere belanghebbende organisaties (zoals de Fietsersbond, 
het Stadsgewest Haaglanden, de SWHR en de BBR) uitgenodigd. Belangrijke vertrekpunten zijn de 
voorgenomen verhoging van de Hoornbrug en de noodzakelijke aanpassingen van de trambaan aan 
het toekomstige bredere trammaterieel en de eisen van de haltes. Het Omgevingsteam is in 
september 2011 gestart en is zeven keer in 2012 bij elkaar geweest om de inrichting van de 
Haagweg en de verhoging van de Hoornbrug (dat formeel een ander project is) te bespreken. De 
bijeenkomsten zijn niet openbaar. Door de vertegenwoordiger van de SBOR is op hoofdlijnen de 
voortgang van het project teruggekoppeld in de bewonersvergaderingen. Meer was binnen de 
spelregels van de gemeente niet mogelijk. De verwachting is dat begin 2013 de plannen voor de 
Hoornbrug en de Haagweg openbaar worden. 
 
 

11. Het locatieplan ondergrondse afvalcontainers in  Oud Rijswijk 
In 2010 is er veel te doen geweest over het plaatsen van 43 ondergrondse containers in 
voornamelijk het noordelijke deel van Oud Rijswijk. De vervanging van de bovengrondse containers 
is om verschillende redenen gewenst. De plannen om dit tot uitvoering te brengen zijn al oud. Omdat 
het in Oud Rijswijk om een dichtbebouwde omgeving gaat, vraagt het inpassen van de 
ondergrondse containers de nodige zorgvuldigheid. De SBOR heeft in februari 2010 bij de gemeente 
Rijswijk gevraagd om informatie waar deze ondergrondse containers worden geplaatst, om daar het 
overleg over te kunnen openen. De gemeente heeft in oktober van 2010 een plan met 
plaatsingskaart in Oud Rijswijk huis-aan-huis laten bezorgen. Dat zorgde voor veel onrust in de 
buurt. De SBOR heeft naar aanleiding hiervan veel vragen ontvangen over hoe men hier op moet 
reageren. De protesten vanuit de buurt werden bij het starten van de werkzaamheden aanzienlijk 
heftiger wat geleid heeft tot het indienen van diverse bezwaarschriften. De gemeente heeft 
vervolgens het voorbereidende werk stilgelegd en plan ingetrokken. Dat heeft de SBOR 
gewaardeerd. De SBOR heeft in 2011 met de gemeente twee maal overleg gevoerd over het 
opstellen van de beleidscriteria voor het plaatsen van ondergrondse containers in Rijswijk met als 
resultaat dat in september 2011 de inspraak procedure is opgestart. Na vaststelling van de nieuwe 
criteria is een nieuw locatieplan worden opgesteld en in 2012 in procedure gebracht. Na een paar 
kleine aanpassingen is in 2012 een start gemaakt met plaatsen van een aantal ondergrondse 
afvalcontainers. 
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12. Ontwerpbestemmingsplan Oud Rijswijk 
In augustus 2012 is de gemeente gestart met de actualisatie van het bestemmingsplan voor Oud 
Rijswijk. De gemeente heeft gekozen voor een zo breed mogelijk openbare aanpak om tot een 
voorontwerp van een nieuw bestemmingsplan te komen. Er zijn in 2012 drie openbare werksessie 
georganiseerde waaraan de SBOR actief heeft deelgenomen. Met de SBOR zijn ook enkele 
bilaterale gesprekken gevoerd. Eind 2012 was duidelijk dat het nieuwe bestemmingsplan 
conserverend van aard zal zijn met enkele ontwikkelingsmogelijkheden. Het voorontwerp 
bestemmingsplan Oud Rijswijk zal begin 2013 in procedure gaan.  
 

13. Veiligheid in de buurt 
De veiligheid in de buurt is voor bewoners een belangrijk 
onderwerp. De combinatie van een woonwijk met 
winkelcentrum vraagt om extra aandacht. Daarbij gaat het 
zowel om de verkeersveiligheid, als zaken als diefstal en 
vernieling. Het gaat weliswaar nu nog om incidenten, maar 
voorkomen moet worden dat hier een structurele component 
in optreedt.  
De wijkagent is regelmatig aanwezig bij de Commissie Oud 
Rijswijk. Daarnaast zijn er in voorkomende gevallen 
bilaterale contacten met de wijkagent over problemen die in 
de wijk spelen en waarbij de politie een rol in heeft, Dit werkt 
effectief. 
Mede in het kader van de verkeersveiligheid van de 
promenade heeft in november 2010 met de gemeente 
overleg plaatsgevonden over het terrassen en 
uitstallingbeleid. Dat beleid was aan evaluatie en mogelijk 
herziening toe.  
De werkgroep KVO, waarbij de SBOR als agenda lid 
betrokken is, heeft zich 2012 ingezet om de het 
kernwinkelgebied van Oud Rijswijk veiliger te maken voor 
het winkelend publiek en ondernemers. 

 
 

Overige dossiers 
 
13. Deelname aan “Beleef de Kerstsfeer in Oud Rijsw ijk” 

Op initiatief van de Oude Kerk heeft de SBOR samen met de Oude Kerk, de Bonifatiusparochie 
Rijswijk, HVR, SWHR en een persoonlijk bewonersinitiatief deel genomen aan de organisatie van 
“Beleef de Kerstsfeer in Oud Rijswijk”. Deze activiteit kent  meerdere deel activiteiten /onderdelen, 
waarbij de SBOR haar vrijwilligers heeft ingezet. Het betreft hier de fabricage van de ophanging voor 
de kerstverlichting in de Oude Kerk, het opmaken en de verzorging van het drukwerk, het 
programma en de advertentie, dat in week 50/2012 op kosten van de SBOR is opgenomen in de 
editie van Groot Rijswijk.  
Er zijn 10 vergaderingen belegd om deze activiteit op te zetten. Het grote aantal vergaderingen was 
nodig om alle lessen van 2011 goed in beeld te brengen om tot een betere organisatie in 2012 te 
komen. Het resultaat was dan ook zeer positief met circa 850 bezoekers in de Oude Kerk Alle 
deelnemende organisatie hebben de intentie uitgesproken om deze gezamenlijke sociaal-culturele 
activiteit alsmede recreatieve activiteit ook weer in 2013 te organiseren. 

 
15. Vooroverleg bewonersparticipatie / burgerpartic ipatie 

In april 2012 heeft de SBOR deelgenomen aan een door de SWR georganiseerde thema 
bijeenkomst ‘vinden & binden van actieve buurtbewoners’. Gedurende 2012 heeft de SBOR aan een 
aantal vervolg bijeenkomsten over dit onderwerp deelgenomen. Het is lijkt een lastig onderwerp 
omdat niet voor alle partijen duidelijk is hoe zij hier de juiste invulling aan moeten geven.  
 

16. Overleg overnemen activiteiten van de SWR 
In mei 2012 is er op verzoek van de SWR overleg gestart om de organisatie van diverse activiteiten 
die in het Oud Raadhuis door de SWR worden georganiseerd, door de SBOR te laten organiseren. 
Het Buurtschap heeft met alle activiteiten in Oude Raadhuis gesproken. In december was de 
inventarisatie afgerond en gaan voor alsnog twee Schilderclubs en een Bridgeclub zo spoedig 
mogelijk over naar de SBOR. Het Buurtschap hoopt dit onderwerp in het eerste kwartaal van 2013 
verder af te ronden.  

 



 

Bewonersvergaderingen en bestuurlijk 
 
Bewonersvergaderingen: de Commissie Oud
Er zijn 12 bijeenkomsten van de COR geweest op de tweede dinsdag van de maand. Gemiddeld 
een vaste kern van ongeveer 10 bezoekende bewoners aanwezig
onderwerp naar de vergaderingen kwamen
vertegenwoordigers van andere organisaties aanwezig om 
van de bovenstaande vergaderingen zijn op de website 
verspreid via e-mail. In de vergaderingen worden 
nodig wordt schriftelijk gereageerd naar de instantie of organisatie die het aangaat
onderneemt de SBOR zelf actie. Dat gebeurt in principe alleen indien er een breed belang voor de buurt 
mee is gemoeid. Vaak fungeert de COR ook als klankbord v
advies gegeven.  
Communicatie met de buurt gaat via 
in Groot Rijswijk.  
 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur in 2012 bestond uit de voorzitter, een secretaris en een penningmeester en 
bestuursleden. Het bestuur is hierdoor in staat geweest om alle organisatie werkzaamheden en het 
begeleiden van de activiteiten in goede banen te leiden.
De bestuursvergaderingen, 12 in totaal
openbare vergaderingen en om zaken van 
 
De website www.sbor.nl 
De website van de SBOR wordt in eigen beheer onderhouden en per 
is een belangrijk informatiemedium voor de bewoners en organisaties binnen en buiten het werkgebied van 
de SBOR. Het gemiddeld aantal bezoekers 
aantal van 8,9 bezoekers per dag 
regelmatig bezoek. In een enkel jaar zijn
buurtontwikkelingen zoals een Strandwalfestival of het plaatsen van ondergron
Meer gedetailleerde informatie over de onderwerpen uit dit verslag kunnen worden ingezien op de website. 
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Bewonersvergaderingen en bestuurlijk in 20

Commissie Oud  Rijswijk (COR) 
van de COR geweest op de tweede dinsdag van de maand. Gemiddeld 

bezoekende bewoners aanwezig en voorts bewoners die voor een specifiek 
onderwerp naar de vergaderingen kwamen. Daarnaast waren er bewoners van andere wijken of 
vertegenwoordigers van andere organisaties aanwezig om iets te vertellen of te vragen
van de bovenstaande vergaderingen zijn op de website van de SBOR terug te vinden en worden breed 

mail. In de vergaderingen worden allerlei zaken die in Oud Rijswijk spelen besproken. 
rd naar de instantie of organisatie die het aangaat

onderneemt de SBOR zelf actie. Dat gebeurt in principe alleen indien er een breed belang voor de buurt 
mee is gemoeid. Vaak fungeert de COR ook als klankbord voor individuele problemen en wordt raad en 

via openbare vergaderingen, de website en per e-

bestond uit de voorzitter, een secretaris en een penningmeester en 
bestuursleden. Het bestuur is hierdoor in staat geweest om alle organisatie werkzaamheden en het 
begeleiden van de activiteiten in goede banen te leiden. 

in totaal, op de eerste dinsdag van de maand zijn er ter voorbereiding van de 
om zaken van huishoudelijk aard te bespreken.  

De website van de SBOR wordt in eigen beheer onderhouden en per drie a vier weken geactualiseerd, Het 
is een belangrijk informatiemedium voor de bewoners en organisaties binnen en buiten het werkgebied van 

et gemiddeld aantal bezoekers per dag op de website in 2011 was 8.6. Met een gemiddeld 
r dag in 2012 lijkt het er op dat een vast groep van bezoekers ons website 

In een enkel jaar zijn uitschieter te zien als gevolg van bijzondere activiteiten of 
buurtontwikkelingen zoals een Strandwalfestival of het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers
Meer gedetailleerde informatie over de onderwerpen uit dit verslag kunnen worden ingezien op de website. 
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in 2012 

van de COR geweest op de tweede dinsdag van de maand. Gemiddeld was hierbij 
en voorts bewoners die voor een specifiek 

bewoners van andere wijken of 
of te vragen. De verslaggeving 

terug te vinden en worden breed 
allerlei zaken die in Oud Rijswijk spelen besproken. Waar 

rd naar de instantie of organisatie die het aangaat. Niet in alle gevallen 
onderneemt de SBOR zelf actie. Dat gebeurt in principe alleen indien er een breed belang voor de buurt 

oor individuele problemen en wordt raad en 

-mail en via advertenties 

bestond uit de voorzitter, een secretaris en een penningmeester en vier andere 
bestuursleden. Het bestuur is hierdoor in staat geweest om alle organisatie werkzaamheden en het 

ter voorbereiding van de 

r weken geactualiseerd, Het 
is een belangrijk informatiemedium voor de bewoners en organisaties binnen en buiten het werkgebied van 

was 8.6. Met een gemiddeld 
het er op dat een vast groep van bezoekers ons website 

zien als gevolg van bijzondere activiteiten of 
dse afvalcontainers. 

Meer gedetailleerde informatie over de onderwerpen uit dit verslag kunnen worden ingezien op de website.  
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Opbouwwerk 
Een van de doelstelling van de SBOR is de betrokkenheid van de bewoners bij Oud Rijswijk te stimuleren. 
Dat wordt vormgegeven door allerlei activiteiten, maar ook door de mogelijkheden voor participatie van 
bewoners bij de plannen en ontwikkelingen voor Oud Rijswijk te bevorderen. En dan gaat het om allerlei 
bouwplannen, verkeersmaatregelen, luchtkwaliteit, sociale problemen in de wijk.  
De communicatie met de gemeente en initiatiefnemers van bijvoorbeeld grote bouwprojecten is wederom 
verbeterd in 2012 De gemeente heeft er blijk van gegeven om, zoals voorheen gebruikelijk was maar naar 
de achtergrond was verschoven, vooroverleg te willen organiseren over belangrijke plannen, zoals over de 
Haagweg en de ondergrondse afvalcontainers. Deze nieuwe trend is in de ogen van de SBOR een goede 
zaak. 
 
 
Omvang van het werkgebied en werkverdeling  
Sinds de oprichting hanteert de SBOR een eigen werkgebied. De gemeente Rijswijk is echter in de loop van 
de jaren een andere indeling van werkgebieden voor wijk- en buurtorganisaties gaan toepassen. Voor de 
activiteiten van de SBOR is dat laatste niet echt een handicap, omdat de SBOR zich toch blijft oriënteren op 
het “eigen” gebied, maar er is wel onduidelijkheid ontstaan doordat de gemeente Rijswijk stimuleert dat voor 
delen van het werkgebied van de SBOR de instelling van nieuwe organisaties wordt bevorderd en de SWR 
verzoekt dit te stimuleren. Voor de bewoners is dat wel eens verwarrend. Ook voor de efficiency van de 
organisatie van de wijk- en bewonersorganisaties kan worden afgevraagd of het oprichten van nieuwe 
organisaties naast de bestaande meewaarde heeft. Het zou wellicht beter zijn om, als er manco’s zijn wat 
betreft de (daadwerkelijke) beschikbaarheid van wijk- en bewonersorganisaties in delen van de gemeente, te 
kijken wie van de bestaande organisaties iets kan doen, in plaats van nieuwe organisaties te initiëren, die 
vervolgens niet goed van de grond komen.  

 
Externe contacten 

 
Contacten met de gemeente Rijswijk 
Het contact met de gemeente Rijswijk vindt ad-hoc en in werkgroepverband plaats. Overleg is er ook 
geweest over huisvestingsaangelegenheden van de SBOR zelf. Wat dit laatste betreft is in 2012 een 
contractueel onderwerp afgesloten, dat nog resteerde uit de periode dat de SBOR moest verhuizen van de 
Kerkstraat naar de Esdoornstraat.  
 
Wijkagent 
Het bestuur prijst zich gelukkig met het feit dat de wijkagent regelmatig commissievergaderingen bij heeft 
gewoond. Hierdoor kan snel over en weer contact worden gelegd over kwesties die de openbare orde en 
veiligheid raken. Er vinden ook regelmatig bilaterale contacten met de wijkagent plaats over problemen die in 
de wijk spelen en waarbij de politie een rol heeft. Dit werkt effectief. 
  
Samenwerking met de SWR  
De SWR zou in het kader van met de gemeente Rijswijk de SWR gemaakte (ook subsidiëringafspraken) de 
SBOR moeten faciliteren op het vlak van het opbouwwerk en administratieve ondersteuning. Ondersteuning 
op het vlak van het opbouwwerk is achtergebleven bij de afspraken. Door het geringe aantal beschikbare 
opbouwwerkers kon er voor Oud Rijswijk geen ondersteuning bij de SBOR plaatsvinden. Van administratieve 
ondersteuning is ook geen sprake geweest.  
De SWR is wel actief geweest in het kader van de bevordering van bewonersparticipatie in de gemeente 
Rijswijk en in het kader van de discussies in het najaar van 2012 over de vernieuwing van het gemeentelijke 
subsidiebeleid.  
Over de overdracht van activiteiten van de SWR naar de SBOR is elders in dit jaarverslag melding gemaakt. 
 
Externe contacten 
De buurtschap is in 2012 vertegenwoordigd geweest in, dan wel betrokken geweest bij de volgende externe 
organen:  

• Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (als agenda lid) 
• Comité Haagweg  
• Overleg met andere bewonersorganisatie  
• Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk 
• Historische Vereniging Rijswijk 
• De Oude Kerk 
• Bonifatiusparochie Rijswijk 
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Financiën 
 
In een afzonderlijk verslag wordt ingegaan op de jaarrekening 2012. Voor dit jaarverslag is het van belang 
een paar hoofdzaken te vermelden. 
De SBOR krijgt jaarlijks een door de gemeente Rijswijk vastgestelde beperkte subsidie voor buurtwerk en 
sociaal culturele activiteiten. Dat is een zeer bescheiden bedrag ( in 2012 rond € 6000, - ) en wordt volledig 
besteed aan het buurtwerk en de activiteiten. Deelnemers aan activiteiten betalen een eigen bijdrage voor 
hun deelname. 
Gelet op de beschikbare middelen en de kosten is het niet eenvoudig om de laagdrempeligheid zoveel 
mogelijk te handhaven. Verder vraagt het veel inventiviteit en creativiteit van het bestuur om nieuwe 
activiteiten te werven of initiatieven te ontwikkelen voor de bewoners van Oud Rijswijk.  
 
In september 2012 is de gemeente Rijswijk gestart met een discussie met het uitvoerende veld over een 
vernieuwing van het subsidiebeleid. Daar is de SBOR bij betrokken. 
 

Vrijwilligers 
 

Tot slot nog een woord over onze vrijwilligers. 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. 
Een algemene handicap is de beperkte beschikbaarheid van vrijwilligers. Dat was voorheen anders, maar 
daarin staat de SBOR niet alleen. De SBOR is daarom gelukkig met een vaste kern van enthousiaste 
vrijwillige medewerkers, die heel wat tijd en energie steken in het buurtwerk.  
Het bestuur is van mening dat het vrijwillige buurtwerk leuk, leerzaam en nuttig moet zijn en vooral blijven De 
SBOR constateert echter dat de toenemende regelgeving, onduidelijke procedures en de uitvoering hiervan 
een verzwaring is voor organisaties van vrijwilligerswerk in het algemeen. Het plezier en geduld van onze 
vrijwilligers is in 2012 af en toe behoorlijk op de proef gesteld en de hoop is dat hier verbetering in zal 
komen. 
 
Het bestuur. 

 


