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      Aan het College van Burgemeester en  
      Wethouders van Rijswijk, 
      Postbus 5305,  
      2280 HH Rijswijk 
 
  
       Rijswijk, 18 augustus 2014 
Betreft: Herinrichting Haagweg 
 
Geacht College, 
 
Wij hebben op 6 augustus 2014 met twee medewerkers van de gemeente Rijswijk een 
schouw op de Haagweg uitgevoerd. Deze schouw stond in het teken van het opheffen van 
de meest ernstige gebreken, mits dat budgettair verantwoord is. Dit laatste omdat, zoals ons 
door uw medewerkers werd verteld, de integrale aanpak van de Haagweg over zes maanden 
gaat beginnen.  
 
Deze integrale aanpak is, zo bleek ons nog eens tijdens de schouw, echt noodzakelijk, ook 
gezien wat er na de werkzaamheden aan het riool en de waterleiding is achtergebleven. De 
bomen zijn ongeveer een meter boven de grond afgezaagd, het straatwerk is provisorisch 
dichtgemaakt, enzovoorts, enzovoorts. Dat is allemaal geen visitekaartje voor de gemeente.  
 
De reden voor deze brief is, dat wij er kennis van hebben genomen dat er een knip is 
gemaakt tussen de Hoornbrug en de Haagweg. Het project Hoornbrug wordt nader bekeken 
en het project Haagweg wordt opnieuw aanbesteed.  
Met betrekking tot het project Haagweg gaan wij ervan uit dat dit wordt uitgevoerd, conform 
hetgeen in het Omgevingsteam is besproken en conform het eerder door u vastgestelde 
plan. Indien dat niet het geval zou zijn, omdat er bijvoorbeeld aanpassingen nodig zijn, 
vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk van u. In dat geval lijkt ons nader overleg in het 
Omgevingsteam van belang. 
 
Wij wijzen er volledigheidshalve op dat de gemeenteraad van Den Haag de plannen voor de 
aanpassing van de Rijswijkseweg (naast de ventwegen) tot twee maal een rijbaan op 20 
februari 2014 heeft vastgesteld. De uitvoering van dit werk staat in de startblokken. Rijswijk 
kan derhalve niet achterblijven. 
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Graag vernemen wij uw reactie. 
 
Hoogachtend, 
 
Namens het Comité Haagweg 
ir. J.A.A.M. van Rossum, 
lid van het Omgevingsteam Haagweg namens het Comité Haagweg 
 
Namens het bestuur van de Stichting Buurtschap Oud Rijswijk 
ir A. Bartels, 
lid van het Omgevingsteam Haagweg namens de Stichting Buurtschap Oud Rijswijk 
 
 
Voor beiden, 
 
Ir. A. Bartels 


