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Verslag openbare vergadering van de commissie Oud-Rijswijk (COR) welk gehouden is op 
26 november 2019 

 
Aanwezig:  
Negental aanwezigen waaronder, raadslid D66, vertegenwoordiger RijswijksBelang, het voltallige 
bestuur SBOR Ewout Dönszelmann (voorz.), Erik van der Veer (secr.) en Yvon Schuller (best. lid)  
Tevens enkele afmeldingen van bewoners ontvangen waaronder Charlie braam (wijkagent) 
Andries Bartels ivm vergadering werkgroep parkeren.   
 
1. Opening 
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Mededelingen / opmerkingen vanuit de bewoners 
 
Jacques Monster deelt mee dat de werkgroep Tuinstraat, bestaande uit bewoners en 
vertegenwoordiger Hofruskapel, weer wordt opgepakt. Doordat bepaalde informatie over het 
Tuinstraatgebied niet gemakkelijk bij de gemeente kon worden verkregen, is de werkgroep al een 
tijdje niet bij elkaar geweest. 
 
De gemeente wil meer horeca in Oud-Rijswijk gaan toestaan. Max 3 horecazaken naast elkaar (nu 
maximaal 2 naast elkaar). Dit beleid is vastgelegd in notitie Functionele Zonering, echter niet 
iedereen is hier blij mee. Er is vanuit een winkeliers en omwonende een zienswijze geschreven 
met al ruim 40 handtekening. Hier moet in ieder geval een reactie op komen en krijgt zeker een 
vervolg.. 
 
Pinautomaten in gevels zullen in Nederland gaan verdwijnen. Dit ivm plofkraken. Er komt een 
vrijstaande pinbox in het winkelgebied Oud-Rijswijk. Er is een werkgroep mee aan de gang 
gegaan. De gemeente had deze pinbox bedacht op de Tuinstraat. Dit is echter de gemeente 
ontraden door de politie, winkeliers, SBOR e.a. De pinbox zal daar naar verwachting niet komen, 
en gaat verder opzoek daar geldopnemen buiten de winkeltijden van belang blijft. 
 
De gemeente is in Oud-Rijswijk inmiddels klaar met de nieuwe bekabeling in de grond voor de 
openbare straatverlichting. Mocht een lantaarn het toch niet doen, dan zou het niet meer aan de  
bekabeling kunnen liggen. In ieder geval altijd melding doen bij het meldpunt Openbare Ruimte 
van de gemeente Rijswijk telefonisch via 14070 optie 4 of de MijnGemeenteApp op de 
smartphone. 
 
De gemeente heeft een werkgroep Parkeren ingesteld vanuit de verschillende wijken. Dit in het 
kader van de evaluatie/bijstelling van het huidige parkeerbeleid.  Andries Bartels bewoner Oud-
Rijswijk  is lid. De voorzitter van de SBOR is wnd lid. Zoals eerder vermeld is Andries momenteel 
bij de eerste vergadering aanwezig.  
 
3. Mededelingen bestuur 
 
We hebben weer veel plannen en ideeën voor het komend jaar daar en komen daar graag op 
terug. Echter De werkgroep WOUW (Wijzer Ouder Worden) wil stoppen met haar maandelijkse 
bijeenkomsten omdat vrijwilligers voor het bestuur lastig te ktijgen zijn. De SBOR zou graag zien 
dat deze bijeenkomsten blijven voortbestaan en zoekt in gezamenlijkheid naar een oplossing. De 
bijeenkomsten worden afhankelijk van het onderwerp door 15 a 25 personen bezocht..  
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4. Rondvraag / wat verder ter tafel komt. 
 
Jac. Monster wil graag de bijeenkomsten met oude foto’s van Rijswijk welk regelmatig waren te 
zien in het onderwatershof onderbrengen bij de SBOR. Momenteel liggen deze bijeenkomsten stil 
omdat de beeldbank als enige tijd stil ligt!  Mocht alles weer functioneren dan zou de Ottoburg een 
perfecte locatie zijn om dit weer op te pakken. 
 
Positieve geluiden over de Sinterklaas intocht en het Dickens Festival in Oud-Rijswijk. Het waren 
beide mooie feesten en activiteiten welk staan in Rijswijk! Ga zo door. 
 
Vertegenwoordiger RijswijksBelang weet te vertellen dat zij in de gemeenteraad een gaan doen 
om van Park Hofrust een Gemeentelijk Beschermd Stadsgezicht te maken. Om te voorkomen dat 
veranderingen in het park eenvoudig tot stand kunnen komen. Dit krijgt een vervolg. 
 
Nadat er geen verder vragen of opmerkingen zijn sluit de voorzitter om 21:40 uur de vergadering 
en nodigt een ieder uit om gezamenlijk iets te drinken en na te praten. 
 
 
Met dank aan: 
 
Erik van der Veer 
Evert Veldman . 
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