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Betreft: Parkeren in Oud Rijswijk 
CC: Gemeenteraad 
 
Geacht College, 
 
Dank voor uw beantwoording van 14 februari 2017 van onze vragen d.d. 4 januari 2017 over het 
nieuwe parkeerbeleid in Oud Rijswijk. 
 
In uw beantwoording gaat u op een aantal punten in. Wij willen toch graag nog eens extra 
aandacht vragen voor enkele hoofdzaken. 
 
Het Mallegat 

U constateert met ons dat de huidige oplossing het risico met zich mee brengt dat parkeerders 
in de woonstraten en niet op het Mallegat gaan staan. U neemt dit bij de evaluatie mee. Wij 
constateren dat de huidige praktijk is dat het  Mallegat tot 21.00 uur nauwelijks door betalers 
wordt gebruikt en dat de parkeerdruk in de omgeving van het Mallegat in de woonstraten is 
toegenomen. Dat is lijkt ons niet de bedoeling. In onze brief van 4 januari jl. deden wij de 
suggestie om het eerste uur op € 0,30 te stellen. Gezien de huidige situatie lijkt ons dat bij 
nader inzien geen goed idee. Beter is om bij het Mallegat weer de oude situatie te herstellen. In 
tegenstelling tot bij de Herenstaat/Willemstraat heeft een bezoeker in de omgeving van het 
Mallegat gemakkelijk te bereiken (tot 18.00 uur gratis) alternatieven. Die worden dan ook 
opgezocht. Bij de Herenstraat/Willemstraat daarentegen moet een bezoeker, als hij eenmaal in 
die straten is, een redelijk stuk omrijden om een gratis plaats te vinden. Dat wordt daar daarom 
niet zo snel gedaan. 
U geeft aan dat op het Mallegat vier plaatsen voor vergunninghouders zijn gereserveerd. Dat 
was in de oude situatie ook het geval. In de praktijk is het met enig creatief speurwerk te 
ontdekken waar deze plekken zijn. Vergissingen liggen dan snel op de loer, bijvoorbeeld omdat 
een bezoeker overdag de auto op een van deze (dan gratis) plekken zet, maar netjes bij de 
parkeermeter midden op het pleintje gaat betalen, omdat hij of zij denkt dat dit moet. Een betere 
aanduiding van de twee soorten systemen op het Mallegat is gewenst.  
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De wijkcentra 
U gaat in uw beantwoording voorbij aan onze opmerking dat de parkeerzone in de 
Esdoornstraat zowel te gebruiken is voor bezoekers  (€ 0,30 per uur voor de eerste twee uren), 
als voor vergunninghouders. De praktijk wijst uit dat de Esdoornstraat snel vol loopt met 
vergunninghouders en er dus nauwelijks plaats meer is voor bezoekers. Daarmee is het effect 
dus weg. Er zijn overigens wel twijfels bij mensen wat er nu geldt, omdat de borden wat anders 
aangeven dan is vastgesteld. Dat is een omissie.  
 
Het betaald parkeren in de Esdoornstraat werpt een drempel op voor het laagdrempelig gebruik 
van De Ottoburg. U rekent voor dat voor een bezoek tussen 20.00 en 23.00 uur de bezoeker 
(2x € 0,30 + € 1,50=) € 2,10 kwijt is. Dat lijkt op zich zelf niet veel, maar u moet zich realiseren 
dat het meestal gaat om activiteiten die iedere week plaatsvinden. En dan lopen de kosten per 
maand op. Daar wordt op gelet en dat is ook de reden waarom wordt uitgeweken naar locaties 
elders. Wij bevelen aan hier nog eens heel goed naar te kijken. 
 
U gaat in uw beantwoording voorbij aan onze opmerking dat ten behoeve van het 
welzijnsgebouw het Oude Raadhuis geen voorziening is getroffen. Ten aanzien van gebouw 
Hofrust verwijst u naar de Herenstraat/Willemstraat, waar vanaf 21.00 gratis kan worden 
geparkeerd. Overigens impliceert het parkeren daar dat de bezoekers eerst voor meer dan een 
uur moeten betalen, omdat de meeste activiteiten ’s-avonds tussen 19.30 en 20.00 uur starten. 
Deze bezoekers zitten dan vast aan het hoge tarief van € 1,50 per uur.. 

 
Bebording en parkeermeters 

Van de gelegenheid maken wij gebruik er op te wijzen dat de bebording niet overal even logisch 
is en dat het soms echt spoorzoeken is. Wij adviseren u dit in het kader van de evaluatie nog 
eens goed na te lopen.  
 
Er is een beperkt aantal meters geplaatst. Afgezien daarvan is de verdeling is wat ons betreft 
niet logisch. Een voorbeeld: bij het (in Oud Rijswijk grootste) parkeerterrein aan de Tuinstraat 
staat geen meter. Bezoekers moeten (door Park Hofrust of door de Stadhouderstraat-
/Rozenstraat) naar de parkeermeter bij de Dahliastraat en dat is meestal weer een eindje af van 
het doel van hun bezoek, zoals een restaurant in het centrum of een uitvoering in de Oude 
Kerk. Dat lijkt ons niet klantvriendelijk. Weliswaar kan gebruik worden gemaakt van een 
parkeerapp, maar het zal u bekend zijn dat aan het gebruik van deze Apps’ kosten verbonden 
zijn, die alleen te overzien zijn als de App vaak (en ook elders in het land) wordt gebruikt. Dat is 
dus niet voor iedereen een alternatief. 
Het zou beter zijn als bij de parkeermeter wordt vermeld waarvoor deze geldt en wat het tarief 
is. Nu wordt alleen het tarief op de display vermeld, maar dan moet de automaat wel werken. 
Voor welke zone wordt betaald mag de betaler zelf uitzoeken. Dat kan echt beter. 

 
Hoogachtend, 
Het bestuur van het buurtschap Oud Rijswijk 
De voorzitter,        penningmeester 
 
 
 
 
R.E. Freeth        C.E.P. Dönszelmann 


