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15 juni 2011 

Betreft: Inspraak 
Kadernota Integraal Accommodatiebeleid. 

 
Geacht College, 
 
In aanvulling op de inspraak avond van 26 mei 2011 wil de Stichting Buurtschap Oud Rijswijk de volgende punten 
onder uw aandacht brengen en te verwerken in de Kadernota Integraal Accommodatiebeleid (KIA) 
 
Op pagina 35 van Kadernota Integraal Accommodatiebeleid staat; 
 

“Het is de ambitie op termijn in alle wijken van Rijswijk wijkgericht werken tot stand te brengen 
op van de ervaringen van de Muziekbuurt” 

 
Onduidelijk hierbij is wanneer er een “buurt” of “wijk” wordt bedoeld en in welke context dit moet worden geplaatst.  
In het kader van een door u geïnitieerd overleg met buurtorganisaties over de “Gebiedsindeling Rijswijk” en bij 
deze inspraak avond Kadernota Integraal Accommodatiebeleid heeft de SBOR nadrukkelijk aangegeven dat er in 
de gehele Kadernota Integraal Accommodatiebeleid, duidelijk dient te worden aangegeven wat er met een “buurt” 
en “wijk” wordt bedoeld.  
 
In de Kadernota Integraal Accommodatiebeleid wordt beschreven dat “de Ottoburg” onderwerp is van 
herbestemming. Voor de SBOR betekent dit opnieuw verhuizen naar een nieuwe alternatieve huisvesting.  
De SBOR is van mening dat de alternatieve huisvesting gevestigd dient te zijn daar waar een bewonersorganisatie 
haar buurt gerelateerde laagdrempelige sociaal en culturele activiteiten organiseert en begeleid. Dat is dus voor de 
SBOR de “buurt” Oud Rijswijk! 
  
Het clusteren van “buurt” gerelateerde laagdrempelige sociaal en culturele activiteiten van een “buurt” in de nog 
nader te vormen “wijk” van “buurten” wordt gezien vorenaanstaande een uiterst moeizame onderneming. Daarbij 
dient te worden opgemerkt dat alle “buurten” in Rijswijk duidelijk hun eigen identiteit hebben en deze graag willen 
behouden. 
 
 
Hoogachtend, 
Het bestuur van de bewonersorganisatie Stichting Buurtschap Oud Rijswijk, 
 
 
 
 
 
R.E. Freeth        W.K. Schuller 
voorzitter SBOR       secretaris SBOR 
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