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5 juni 2012 

Betreft: zienswijze ontwerp-locatieplan ondergrondse afvalinzameling Oud Rijswijk 
 
 
Geacht College, 
 
Het met ingang van 26 april 2012 ter inzage gelegde ontwerp-locatieplan voor de ondergrondse 
afvalinzameling in Oud Rijswijk, waar het Buurtschap voor wat betreft de voorbereiding informeel 
bij betrokken is geweest, geeft het Buurtschap aanleiding tot enkele detailopmerkingen.  
 
 
Locatie G (Blekerslaan bij de ERL-locatie). 
De op het ontwerp locatieplan aangegeven locatie G is wat meer richting Schoolstraat geschoven, 
dan waar wij in het vooroverleg over hebben gesproken. In dat overleg hebben wij het gehad over 
het plaatsen van de container op het “oor” dat nu ligt het deel waar de bebouwing van het 
Doelenterrein aan de Blekerslaan wat terugvalt. Wij bevelen aan om deze locatie alsnog te kiezen, 
omdat de nu in het ontwerp-locatieplan gekozen plaats dicht tegen de woningen aan ligt. Mogelijk 
moet het nieuwe inrichtingsplan voor de Blekerslaan, dat wij overigens nog niet kennen, hierop 
worden aangepast. 
 
 
Locatie I (Hoek Tulpstraat - Stadhoudersstraat)  
In het vooroverleg hebben wij de noodzaak van containers op locatie I ter discussie gesteld, gelet 
op andere containers in de nabijheid. Wij zijn nog steeds van opvatting dat deze container niet 
nodig zou moeten zijn, ook al omdat er een perscontainer op de hoek Rozenstraat - 
Stadhoudersstraat komt. Indien vast staat dat er echt aanvullende capaciteit in dit deel van Oud 
Rijswijk nodig is, bevelen wij aan locatie I te beperken tot slechts één container, te situeren op het 
“oor” op de hoek. De in het locatie plan opgenomen tweede container ligt immers dicht tegen de 
woning in de Stadhoudersstraat aan. 
 
 
Locatie K (Laan Hofrust) 
In het vooroverleg hebben wij besproken om op locatie K uitsluitend een container voor restafval te 
plaatsen en zo mogelijk precies op dezelfde plaats als de huidige bovengrondse container, die niet 
op een parkeerplaats staat. De containers voor papier, textiel en glas, die nu ook op locatie K (met 
verlies aan parkeerruimte) zijn gepland, zouden op locatie F (Schoolstraat) komen. Dit omdat het 
daar in principe kan zonder verlies aan parkeerruimte en hier bovendien veel meer mensen 
wonen. Tijdens de inloopavond is door de aanwezige projectleider van uw gemeente gemeld, dat 
deze oplossing abusievelijk niet is verwerkt in het locatieplan. Wij verzoeken u vriendelijk dit alsnog 
te doen.  
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Overigens waarderen wij de door u gevolgde procedure. De bewoners zijn naar onze mening goed 
geïnformeerd over de plannen en zijn er per brief op geattendeerd dat zij hun mening kunnen 
geven over de plannen. Wij zijn bovendien in de gelegenheid gesteld om bij planontwikkeling 
constructief mee te denken. Dat hebben wij op prijs gesteld. 
 
 
 
Hoogachtend, 
Namens het bestuur van de  
Stichting Buurtschap Oud Rijswijk 
 
 
 
 
 
 
R.E. Freeth        W.K. Schuller 
voorzitter SBOR       secretaris SBOR 


