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8 augustus 2011 

Betreft: Accommodatiebeleid 
 
 
Geachte mevrouw Van den Akker 
 
In uw brief van 26 juli 2011 met kenmerk 11.054439 geeft u ondermeer aan met de Stichting 
Buurtschap Oud Rijswijk na het zomerreces te willen overleggen over een alternatieve huisvesting. 
Dit als gevolg van de blijkbare herbestemming van “de Ottoburg”, althans zo laat u ons in uw brief 
weten. 
 
Op voorhand melden wij alvast onze wensen voor een alternatieve huisvesting. 
 
De Stichting Buurtschap Oud Rijswijk heeft behoefte aan: 
 

1. Een zaalruimte waarin sociaal-culturele activiteiten en bewoners- en werkgroepvergade-
ringen kunnen worden georganiseerd; 
 

a. De zaalruimte moet voldoende groot van omvang zijn om bijeenkomsten van circa 
100 mensen in theateropstelling en circa 30 mensen in carréopstelling te kunnen 
houden, moet flexibel indeelbaar en bovendien ook praktisch zijn om activiteiten 
zoals schilderen en lichamelijke beweging te kunnen uitvoeren. 

 
b. Bij de zaalruimte is een keukenfaciliteit gewenst ten behoeve van bijvoorbeeld 

koffie- en theevoorzieningen, maar ook om zo mogelijk opnieuw weer een 
kinderkook café te starten. Het Buurtschap wil geen ‘gedwongen winkelnering’ bij de 
verhuurder. Eigen inkoop moet in beginsel mogelijk zijn.  

 
c. De Stichting Buurtschap Oud Rijswijk hoeft niet het alleengebruik van de ruimte te 

hebben, maar moet er op basis van het programma en op basis van spontane 
initiatieven wel flexibel en met prioriteit gebruik van kunnen maken.  

 
d. De (dagdeel)kosten van de ruimte moeten passen op het karakter van de 

activiteiten en bijeenkomsten van het Buurtschap, waarbij laagdrempeligheid voorop 
staat.  

 
2. Een afsluitbare kantoorruimte van minimaal 30 m2, waarin het Buurtschap haar 

kantoorapparatuur en archief kan onderbrengen en waarin kleine besprekingen kunnen 
worden gehouden. De kantoorvoorziening moet voorzien zijn van water (bijvoorbeeld een 
klein keukenblok). De kantoorruimte moet min of meer permanent toegankelijk zijn voor het 
Buurtschap, ook van buiten af. 
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3. Een berging van minimaal 20 m2 , waarin het materieel van het Buurtschap kan worden 
opgeslagen. 

 
4. De accommodatie moet in Oud Rijswijk liggen en dient goed toegankelijk zijn, ook voor 

minder validen. 
 
 
Volledigheidshalve wijzen wij erop dat in “de Ottoburg”, waarin het Buurtschap nu is gehuisvest, 
het meubilair in ruimte 24 en in het kantoor van het Buurtschap eigendom is van het Buurtschap. 
Dat geldt ook voor een belangrijk deel van het aanwezige serviesgoed. 
 
 
Vertrouwend u voorshands voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van de bewonersorganisatie Stichting Buurtschap Oud Rijswijk, 
 
 
 
 
 
 
R.E. Freeth        W.K. Schuller 
voorzitter SBOR       secretaris SBOR 


