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2 maart 2005 

Betreft: zienswijze Beeldkwaliteitplan Oud Rijswijk 
Bijlage: V000791 d.d. 200205 
  
Geacht College, 
 
 
Naar aanleiding van de publicatie in Rijswijk Regelrecht van uw besluit tot vaststelling van het 

Beeldkwaliteitplan Oud Rijswijk (BKP) merken wij op onaangenaam getroffen te zijn over de door u gevolgde 

procedure.  

 

Het is u bekend dat wij overeenkomstig het met het gemeentebestuur gesloten convenant Oud Rijswijk 

deelnemen aan de Stuurgroep Oud Rijswijk.  

In dat verband is in het najaar van 2003 een eerste concept BKP voorgelegd. Hierop hebben wij toen een 

uitgebreide reactie gegeven. In de Stuurgroep is vervolgens afgesproken dat het BKP en de verwerking van 

de gemaakte opmerkingen nog in de Stuurgroep om advies aan de orde zou komen.  

 

Over de voortgang hebben wij een en andermaal vragen gesteld. Wij hebben bijzonder lang moeten 

wachten op nadere berichten. Wij merken voorts op dat van de zijde van de gemeente sinds eind 2003 

verschillende geplande bijeenkomsten van de Stuurgroep, naar zeggen wegens gebrek aan agendapunten, 

zijn geannuleerd. Mogelijk waren er andere prioriteiten. 

 

Op 7 februari j.l. is de Stuurgroep weer eens bijeengeweest. Toen kregen wij het concept BKP uitgereikt met 

excuses voor de vertraging en de gevolgde procedure. Afgesproken werd dat binnen veertien dagen 

gereageerd zou worden. Wij hebben daar gevolg aan gegeven, ondanks dat wij zelf moesten nagaan wat 

wel niet van onze opmerkingen uit 2003 was overgenomen. 

  

Uw college heeft zich blijkbaar niet willen voegen naar de in de Stuurgroep gemaakte afspraak en heeft 

lopende de adviesprocedure van de Stuurgroep het BKP vastgesteld en gepubliceerd. 
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Het ontgaat ons volstrekt waarom u na ruim een jaar stilzwijgen over dit dossier opeens tot besluitvorming 

over gaat. Gelet op de met de convenantpartijen van de Stuurgroep gemaakte en gecontracteerde afspraken 

is er tenminste sprake van onzorgvuldig. En dat staat nog los van de inhoud van het BKP en die is uiteraard 

het belangrijkste. Bij die inhoud hadden en hebben wij verschillende en ook fundamentele opmerkingen.  

 

Wij voegen het commentaar op het concept BKP (V000791), zoals wij dat hebben uitgebracht aan de 

Stuurgroep, bij. U gelieve dit commentaar te beschouwen als de zienswijze van de Stichting Buurtschap Oud 

Rijswijk op het door u vastgestelde BPK. 

 

Een afschrift van deze brief met bijlage sturen wij aan de Raad van de gemeente Rijswijk. 

 

Hoogachtend, 

 
 
R.E. Freeth  
Voorzitter SBOR 


