
 

Versie 12-06-2019   

 

 
Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de openbare vergadering die gehouden zal worden op: 
 

Maandagavond 17 JUNI 2019 om 20.00 uur, Esdoornstraat nr. 3A 
te Rijswijk, INGANG in de hoek van het schoolplein  

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen, e-mail dan naar 
info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  

 
2. Buurtinitiatief Natuurlijke speelplaats Park Hofrust  

(zie pag2 voor het invulformulier) 
 

3. Rondvraag.  
 

4. Sluiting  
 

 

Het bestuur van de SBOR 
 

Esdoornstraat 3A, 2282 RZ Rijswijk 
Tel. 0616195219 
E-mail: info@sbor.nl 
Web : www.sbor.nl 
 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 

2280 DT RIJSWIJK 

mailto:info@sbor.nl


Natuurlijk spelen in Park Hofrust! 

Beste buurtbewoners, 

Graag zouden wij u willen vragen om aan te geven wat u er van zou 
vinden als er een speelgelegenheid komt in Park Hofrust. Voor meer 

informatie over de speelgelegenheid kunt u kijken op de achterkant 
van deze flyer. 

0 Ja, ik wens een 
speelgelegenheid in Park Hofrust, 

omdat: 

0 Nee, ik wens geen 
speelgelegenheid in Park Hofrust, 

omdat: 

Graag willen wij u vragen om uw mening kenbaar te maken door 

deze flyer in te leveren bij Het Oude Raadshuis voor 14 juni of om 
een mail te sturen naar spelenparkhofrust@gmail.com 

Op 17 juni zal er om 20:00 een overleg plaatsvinden bij de Ottoburg, 
Oud Rijswijk. Graag willen wij u ook vragen om aan te sluiten bij dit 

gesprek, zodat we met elkaar kunnen spreken over de wensen van 
de buurt met betrekking tot een speelgelegenheid. 

Graag tot dan en we zien uw mening graag tegemoet! 

Groeten, 
Buurtbewoners Oud Rijswijk, 

Jennifer en Emma 
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Text Box
geef in het vak van uw keuze hieronder een motivatie en stuur de flyer naar  spelenparkhofrust@gmail.com of info@sbor

Willem
Highlight



Wat meer informatie: 

Het afgelopen jaar heeft Park Hofrust een nodige opknapbeurt 
gekregen. Het afgelopen jaar is er een verhoging in evenementen en 
activiteiten gerealiseerd rondom en in Park Hofrust in samenwerking 
met diverse organisaties en Stichting bewonersinitiatief Park Hofrust. 

Voor ieder wat wils, 

Zoveel mensen. zoveel wensen 
en om hieraan te voldoen is de 
vraag gekomen naar een 
speelgelegenheid voor kinderen 
(0 -13 jaar) zodat ook zij samen 
met hun ouders meer kunnen 
genieten van Park Hofrust. 

Hiernaast biedt het de 
mogelijkheid voor kinderen om 
op een openbare en vrij 
toegankelijke ingerichte plek 
gedurende het jaar schoon en 
veilig in een natuurlijke 
omgeving te spelen. 

Bij de vormgeving van de 
speelgelegenheid wordt er 
rekening gehouden met de 
huidige beplanting van het park. 
Hiernaast zal er gewerkt 
worden met voornamelijk 
natuurlijk materiaal. 

Op de afbeelding kunt u zien aan 
welke mogelijkheden er kan 

worden gedacht. 
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