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20 oktober 2006 

Betreft: Uitvoerring en kwaliteit werkzaamheden in Oud Rijswijk  
 
Geachte heer Vogels, 
 
In uw brief van 14 augustus 2006 heeft u aangeven dat er in diverse straten van Oud Rijswijk 
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in verband met het vernieuwen van de waterleidingen. 
Inmiddels zijn deze werkzaam gaande. Meerdere stukken trottoirs en rijbanen van de in de brief 
genoemde straten zijn al een keer opgebroken en weer herbestraat. Wij hebben begrepen dat dit 
meerdere keren gaat gebeuren.  
 
Stichting Buurtschap Oud Rijswijk maakt zich ernstig zorgen over de wijze waarop de trottoirs en 
rijbanen momenteel (tijdelijk) worden herbestraat. Het meerdere keren moeten opbreken mag 
geen excuus zijn om slordig, slecht en gevaarlijk herbestratingwerk af te leveren.  
U moet hierbij denken aan niet opgevulde gaten, veel kantelende tegels en meer dan normaal 
ongelijk liggende bestrating.  
De situatie is hier en daar zo slecht dat het niet is uitgesloten, dat er zich persoonlijke en materiële 
ongelukken zouden kunnen voordoen. Een deel van het gebied wordt namelijk intensief belopen 
door winkelend publiek. De gemeente Rijswijk heeft als beheerder van dit openbare gebied hier 
ook een eigen verantwoordelijkheid en zal hier mogelijk op kunnen worden aangesproken.  
Op de volgende pagina’s vindt u slechts enkele van de te vele voorbeelden. 
 
Stichting Buurtschap Oud Rijswijk verzoekt u als projectleider uw verantwoordelijkheid te nemen 
en nadrukkelijk zorg te dragen voor het afleveren van een kwalitatief goede herbestrating. 
 
Een afschrift van deze brief zal worden verzonden aan het Bureau Open Ruimte van de gemeente 
Rijswijk en de overleggroep Keurmerk Veilig Ondernemen In Oud Rijswijk.  
 
 
Namens het bestuur van de bewonersorganisatie 
Stichting Buurtschap Oud Rijswijk 
 
 
 
R.E. Freeth 
voorzitter SBOR 
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