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18 december 2012 
 
 
Betreft: Buurtschap Meester 
 
Zeer geachte heer Klitsie, 
 
De Stichting Buurtschap Oud Rijswijk is de bewonersorganisatie van Oud Rijswijk en is uit dien hoofde 
betrokken bij de bewonersparticipatie voor dit deel van de gemeente Rijswijk. Daarnaast voert het 
Buurtschap Oud Rijswijk verschillende sociaal-culturele activiteiten uit met als doel de onderlinge 
betrokkenheid van de bewoners te stimuleren. 
 
Sinds de oprichting eind 1975 van het Buurtschap Oud Rijswijk zijn de burgemeesters van de gemeente 
Rijswijk steeds ook Buurtschap Meester van Oud Rijswijk geweest. De eerste jaren was dat statutair 
bepaald. Nadien is het een traditie geworden. De functie van Buurtschap Meester is vooral een eretitel, 
ontstaan vanuit het bijzondere karakter van Oud Rijswijk. De feitelijke invulling is alle jaren aan de 
opvattingen van de betreffende burgemeesters overgelaten en liep bijvoorbeeld uiteen van het functioneren 
als informeel coördinatiepunt tussen het gemeentebestuur en het Buurtschap Oud Rijswijk tot het optreden 
bij bijzondere evenementen. 
 
Wij hebben uw aanstelling op 16 juli 2012 als waarnemend burgemeester op dat moment niet onmiddellijk 
aangegrepen om u te benaderen, bijvoorbeeld met de vraag of u bereid zou zijn om de functie Buurtschap 
Meester te aanvaarden. Nu er een aantal maanden is verstreken en u zich een beeld heeft kunnen vormen 
van de gemeente, zouden wij een gesprek met u op prijs stellen, bijvoorbeeld over de ontwikkelingen in Oud 
Rijswijk en de rol van de bewonersorganisatie hierbij. In principe zijn wij flexibel wat betreft de data en 
tijdstippen. 
 
Voor het maken van een afspraak kan hetzij met een datumvoorstel via de email (info@sbor.nl), dan wel 
telefonisch onder nummer 06 1619 5219 of 070-3900289 contact met ons worden opgenomen. 
 
Hoogachtend, 
Het bestuur van de Stichting Buurtschap Oud Rijswijk 
 
 
 
 
 
R.E. Freeth        W.K. Schuller 
voorzitter SBOR       secretaris SBOR 
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