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VERSLAG VAN DE OPENBERE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 13 JANUARI 2015 

 
Aanwezig: Louis en Angela v.d. Heijden, Rina van Huuksloot, Evert Veldman, Ron Evers, Esther Elkerbout, 
Carole Tefij (wijkcoördinator), Gemma Verheul (beleidsmedewerker welzijn gem. Rijswijk), Ruud Freeth 
(Voorzitter), Yvon Schuller (penn.), Willem Schuller (secr.), Andries Bartels (best.lid), Ewout Dönszelmann 
(best.lid), Jac Monster (penn. SWHR-BIZ), Klaar Toet (wijkagent), na 21.00 uur: BVR  Ed Braam, Jessica van 
Batenburg, Juan Carlos Paredes Sanchez, Ger Kruger, Larissa Betvelzen, Marc Weterings, Dennis Cupedo 
Afwezig gemeld: Marloes Borsboom (weth.), Rien v.d. Velde (best.lid), Hans van Rossum, Ger Visser, 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.04 opent de voorzitter de eerste vergadering van 2015. 
 
 
2. Verslag vergadering 16 december 2014 

a. Bij punt 6.d.4 staat “De helft hiervan geeft aan voorstander te zijn …” moet worden vervangen door 
“100 % hiervan geeft aan voorstander te zijn …” 
1. Louis v.d. Heijden meldt dat hij bij zowel de burgemeester als wethouder R. v. Hemert heeft 

aangeven dat zij zijn brieven niet meer hoeven te beantwoorden. Mocht dat alles nog gebeuren, dan 
vindt hij dit volstrekt ongeloofwaardig. Op navraag van de voorzitter geeft Gemma Verheul aan 
(beleidsmedewerker welzijn gem. Rijswijk) dat zij deze klacht al eerder heeft doorgeven aan de 
desbetreffende afdelingen van gemeente Rijswijk. 

 
 
3. Mededelingen 

a. “Beleef de Kerstsfeer in Oud Rijswijk” is mede dankzij de samenwerking van de SWHR, de Kerken, 
Trias, de SBOR en meerdere vrijwilligers en uiteindelijk ook het goede weer een groot succes 
geweest. Ook heeft de pers deze keer uitgebreid verslag gedaan van deze activiteit. Allen worden 
hartelijke bedankt voor hun ondersteuning hierbij. Naar schattig hebben +/- 1000 mensen de Oud Kerk 
bezocht. 

b. Het Buurtschap heeft binnenkort een kennismakingsgesprek met de nieuwe diaconaal werker van 
Protestants Rijswijk om te zien of de twee organisaties iets voor elkaar kunnen betekenen. 

c. In februari as. staat er een gesprek gepland tussen wethouder R. van der Meij en het Buurschap. De 
onderwerpen zijn gerelateerd aan de portefeuille van de heer van der Meij. 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_003135 Kronenburch basisschool Dit is een nieuwe medehuurder in de Ottoburg. Kronenburch 
basisschool start op 5 januari met 2 groepen op de eerste verdieping en later mogelijk nog met 2 
groepen 

b. O_003137 Gem. RWK S&S-MDGV Ontvangstbevestiging "Herhaald verzoek gegevens 
parkeeronderzoeken" 

 
 

Voor het volgen van de wekelijkse gemeentelijke publicaties, raadsstukken en besluiten is 
het raadzaam om je op te geven voor een (of meerdere) digitale nieuwsbrief (nieuwsbrieven) 
van de gemeente op link http://www.rijswijk.nl/aanmelden 
Kijk voor de vergaderstukken van B&W en de Raad op de volgende verwijzingen; 
Gemeente website / Bekendmakingen / B&W notulen / Raadsvergaderingen en Fora1 

                                                           
1 Het inzien van raadsstukken in recentelijk veranderd! 
Op een PC ga je naar http://www.ibabs.eu Daarna log je in. 
Met een tablet of mobiele telefoon ga je naar de App store of Google play en download je gratis iBabs-pro. 
Met de volgende gegevens kun je inloggen: 
  Wachtwoord site:  Rijswijk 
  Emailadres:   burger (alleen dit woord, emailadres is niet nodig) 
  Wachtwoord:   burger 

http://www.rijswijk.nl/aanmelden
http://www.rijswijk.nl/
http://www.rijswijk.nl/bekendmakingen
http://www.rijswijk.nl/notulen
https://www.rijswijk.nl/raadsplein
http://www.ibabs.eu/
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5. Verzonden brieven/e-mails 
a. V_003134 Gem RWK College Verzoek om onderliggende gegevens van de parkeeronderzoeken 

1. Ondanks herhaaldelijke toezeggingen van de gemeente (Griffie en senior beleidsmedewerker 
verkeer) zijn tot op heden de telgegevens nog niet aan ons verstrekt. Met deze telgegevens kunnen 
wij (en anderen) een veel beter inzicht krijgen hoe de bezettingsgraad per straat is en waar de 
voertuigen vandaan komen (resultaten kentekenonderzoek). 

 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. Hoek Stadhoudersstraat 19 a/b -Frederik Hendrikstraat 2 en 2a 

a. De verwachting is dat aannemer deze maand start met het bouwproject, nadat de schouw van de 
omliggende woningen is afgerond. 

b. Bij Rijswijk Wonen is de suggestie neergelegd om in vrijkomende garage een fietsenstalling 
voor de direct omwonenden te realiseren. Vanuit de vergadering wordt voorgesteld om hier 
eventueel ook kleine opslagboxen bij te betrekken. 

b. KVO 
1. Op zaterdag 15 januari houdt de KVO een schouw van het kernwinkelgebied en markt. 

c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/Haagweg 
1. Het laatste onderdeel van de aanbesteding is dat er proefstukken worden uitgevoerd door de 

beoogde aannemer die uiteindelijk de gehele herinrichting van de Haagweg gaat uitvoeren. 
2. Op de ventweg richting Den Haag tussen de Geestbrugweg en Broeksloot worden nog 

rioolwerkzaamheden in delen van de ventwegen, waar het riool is verzakt, uitgevoerd. Deze 
werkzaamheden maken geen deel uit van de herinrichting van de Haagweg en worden voorafgaand 
hiervan uitgevoerd. 

3. Tijdens de herinrichting moet het niet zo zijn dat er streng wordt gehandhaafd m.b.t. de zgn. 
gedoogparkeerplaatsen, omdat gedurende deze periode deze parkeerplaatsen dan hard nodig zijn. 

4. Op 18 februari as. is er een vergadering van het Omgevingsteam Haagweg. Er zal dan naar alle 
waarschijnlijkheid worden gemeld dat er nog een oversteek op de Haagweg ter hoogte van de 
Resedastraat en Bilderdijklaan zal worden gerealiseerd. Na het Omgevingsteam zal er een 
begeleidingscommissie worden ingesteld die gedurende de werkzaamheden op de Haagweg 
eventuele onvolkomenheden samen met de aannemer/uitvoerder op te lossen en ook zelf attent te 
zijn op problemen tijdens de uitvoering. 

d. Parkeerproblemen in en rond Oud Rijswijk, zie ook http://www.rijswijk.nl/parkeren 
1. Doordat het Buurtschap op dit moment nog niet beschikt over de telgegevens komen we niet veel 

verder. Er zijn nu wel een verslagen van de voorlichtingsavonden over parkeren terug te vinden op 
de website van de gemeente onder de volgende verwijzing; 
https://www.rijswijk.nl/parkeren/evaluatie/infoavond. Deze onderschrijven een deel van de 
opmerkingen die in de notulen van de vorige vergadering zijn vastgelegd. 

2. Gemma Verheul vraagt of het wat betreft de telgegevens om dezelfde gegevens gaat als zijn 
gevraagd aan het college. Dat wordt bevestigd. De gegevens zijn ook toegezegd tijdens de 
hoorzitting van het gezamenlijk bezwaar van de SBOR en SWHR tegen de invoering van de 
blauwe zones in het noordelijk deel van Oud Rijswijk. Tijdens deze hoorzitting is ons toegezegd 
dat wij de bedoelde gegevens per straat zouden krijgen. Maar deze toezegging is maar gedeeltelijk 
uitgevoerd. Bovendien zijnde nu beschikbare globale gegevens n alleen van het 
vergunningengebied van de tellingen die zijn gehouden voor de invoering in november 2013 en in 
maart 2014. De telgegevens van juni 2014 hebben wij nog niet ontvangen. Dat geldt overigens ook 
voor de gebieden buiten het huidige vergunningengebied. Al deze gegevens zijn zeer interessant 
om te zien waar en in welke straten zich echte parkeerproblemen voordoen en wat daarvan 
oorzaken zouden kunnen zijn. Gemma Verheul en Carole Tefij gaan over dit onderwerp navraag 
doen op het gemeentehuis. 

3. Louis van der Heijden vraagt wat er nu gaat gebeuren met het parkeerplaatsenvoorstel bij de 
Resedastraat en daarbij gerelateerde enquête die onder direct omwonden van de Resedastraat en 
Gen. v Geenplein is uitgezet. Willem Schuller vraagt of Louis kopieën kan maken van de ingevulde 
enquêteformulieren zodat we aan de hand hiervan een verzoek naar de gemeente verder kunnen 
uitwerken. Voorts staan er dit jaar veel werkzaamheden aan diverse leidingen op het programma. 
Het is evenwel nog niet bekend waar en wanneer dat zal gebeuren. Mogelijk kunnen we het 
parkeervoorstel dan mee meenemen bij deze werkzaamheden. 

http://www.rijswijk.nl/Haagweg
http://www.rijswijk.nl/parkeren
https://www.rijswijk.nl/parkeren/evaluatie/infoavond
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4. Ron Evers vraagt of een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) zomaar gemandateerd is om 
een andere gemeente te verbaliseren? Een BOA heeft immers alleen een mandaat bij besluit binnen 
een door (zijn eigen) gemeente vastgesteld gebied. Andries Bartels meldt dat het gemeenten per 1 
januari 2014 is toegestaan BOA’s vanuit andere gemeenten en particulieren in te huren. Zie de 
Staatscourant van 20 december 2013, nr. 35671. Ron Evers zegt dat er dan ook een akte van 
beëdiging moet zijn waar in staat voor welk gebeid de BOA mandaat heeft. De vergadering gaat er 
vanuit dat de juiste afspraken zijn gemaakt. 

e. Bewonersparticipatie 
1. Dit onderwerp is door de SBOR pro memorie op de agenda geplaatst omdat de gemeente nog een 

andere vorm van het concept convenant gaat uitwerken, waarover gesproken kan worden. 
2. Gemma Verheul memoreert dat op 8 december het college heeft aangegeven dat de gemeente nu 

een wat andere weg gaat volgen en dat gekozen is voor “opgave gestuurd” werken, met als één van 
de opgaven, het participeren en communiceren met open vizier. Een ander doel is dat er vanaf 
februari/maart a.s. het “opgave gestuurd werken” in het stadhuis zal worden ingevoerd. Op termijn 
worden er dan opnieuw “met open vizier” afspraken gemaakt. Dat zo zijnde wordt afgesproken het 
pro memoriepunt de volgende keer niet meer op te nemen. 

 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Zie de rondvraag hieronder. 
 
 
8. Rondvraag 

a. Gemma Verheul vraagt hoe de bingo afgelopen zondag is gegaan en of dit een uitbreiding is van de 
activiteiten van de SBOR. De voorzitter antwoordt dit voor eerste keer en ondanks de korte 
voorbereidingstijd een goede opkomst had. Dit is inderdaad een nieuwe activiteit van de SBOR, 8 
februari is de volgende bingo. Een min puntje was dat de verwarming in de Ottoburg niet was 
ingeschakeld. 

b. Gemma Verheul vraagt naar aanleiding van een opmerking van de voorzitter wat hij bedoelt met een 
gesprek over “hoe te communiceren met de buurt”. De voorzitter antwoordt dat er met twee 
buurtbewoners is gesproken hoe zij het werk van SBOR ervaren en hoe we dit kunnen verbeteren. Op 
korte termijn komen we hierop terug. 

 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.17 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit het glas te heffen op een 
voorspoedig 2015. 

b. Op 10 februari 2015 a.s. is de volgende vergadering. 
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