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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 10 FEBRUARI 2015 

 
Aanwezig: Rina van Huuksloot, Evert Veldman, Ron Evers, Esther Elkerbout, Ger Visser, Hans Paping, 
Ruud Freeth (Voorzitter), Ewout Dönszelmann (penn.), Willem Schuller (secr.), Andries Bartels (best.lid), 
Yvon Schuller (best.lid) 
Afwezig gemeld: Dhr. M. Bezuijen (Burgemeester.), Klaar Toet (wijkagent), G. Kruger, Rien v.d. Velde 
(best.lid), Jac Monster (penn. SWHR-BIZ), Aad Spanjersberg 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.04 opent de voorzitter de vergadering. 
 
 
2. Verslag vergadering 13 januari 2014 

a. Punt  2.a.1, Hans Paping spreekt zijn verbazing uit over het niet beantwoorden van aan de gemeente 
gerichte brieven. Het Buurtschap geeft aan dat dit helaas meer het geval is bij meerdere personen en 
organisaties.  

b. Hans Paping vraagt wat de rol van SBOR is bij het parkeervoorstel van Louis van der Heijden. 
Geantwoord wordt dat als er meer dan voldoende draagvlak voor dit parkeerplan is de SBOR bij het 
vervolg traject ondersteuning kan verlenen. 

 
 
3. Mededelingen 

a. Het bestuur heeft een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe diaconaal werker van de 
Protestantse gemeente in Rijswijk. Dit gesprek had mede tot doel om te onderzoeken of en hoe 
bewonersorganisaties, welzijnsorganisaties en de diaconaal werker elkaar kunnen aanvullen en 
verbinden.  

b. Het bestuur heeft ook kennisgemaakt met de omgevingsmanager van Van Gelder B.V. de heer E. 
Pasman. Van Gelder B.V. is de aannemer die de herinrichting van de Haagweg gaat realiseren. De 
heer Pasman is gedurende de looptijd van dit project het aanspreekpunt voor zowel bewoners als 
gemeente om alles in goede banen te leiden. De verwachting is dat van Gelder B.V. op korte termijn 
een informatiebijeenkomst organiseert over wat er rond de herinrichting van de Haagweg gaat plaats 
vinden.   

c. Yvon Schuller heeft op 3 februari 2015, met instemming van het bestuur, het penningmeesterschap 
over gedragen aan Ewout Dönszelmann. Yvon blijft nog wel bestuurslid. De vergadering bedankt 
Yvon voor haar werk en inzet als penningmeester gedurende de afgelopen 13 jaar.    

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. M_003142  KVO en SWHR-BIZ Email van 23 januari 2105 met het verslag van de schouw 
gehouden op 15 januari 2015 

 
 

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 
1. E_003141 Aanbevelingsemail aan de raad van de gemeente Rijswijk t.b.v. de geplande 

presentatie op 27 januari 2014 over het belanghebbenden parkeren en tellingen uitgevoerd door 
SBOR tussen 03-03-2014 en 18-06-2014 

2. M_003156 Diverse e-mails in verband met de ongewenste tijdelijke verkeerscirculatie m.b.t. het 
bouwproject in de Frederik Hendrikstraat.  

 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

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

a. Er zijn geen bijzonderheden te melden, behalve dat er veel email verkeer richting de gemeente 
heeft plaatsgevonden over de slechte oplossing wat betreft de verkeerscirculatie, waarbij de 
gemeente is afgeweken van de eerder gemaakte afspraken. De klachten hebben nog niet tot 
resultaat geleid. 

b. KVO 
1. Het verslag van de op zaterdag 15 januari 2015 gehouden schouw in het kernwinkelgebied en 

markt kent grote overeenkomsten met het vorige schouw verslag van 9 november 2013. Veel 
actiepunten zijn nog niet opgepakt dan wel opgelost. Esther Elkerbout vraag wie, wat en hoe het 
KVO werkt en functioneert. Andries Bartels en Willem Schuller leggen uit wie en wat en hoe het 
Keurmerk Veilig Ondernemen is samengesteld en werkt. Zie ook de uitreiking van het meeste 
recente certificaat op; 
https://www.rijswijk.nl/nieuws/2012/12/20/oud-rijswijk-behaalt-keurmerk-veilig-ondernemen   

c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/Haagweg 
1. De verwachting is dat de aannemer van Gelder B.V. half maart a.s. gaat beginnen met de 

werkzaamheden. 
2. 18 februari as. is een vergadering van het Omgevingsteam. Hans Paping vraagt of er nog gekeken 

wordt naar de lastige fietsoverstekken rond de Kruising Haagweg-Herenstraat-Geestbrugweg. Kan 
dit nog worden aangepast. Andries Bartels antwoordt dat dit eigenlijk niet meer kan. De 
aanbesteding en uiteindelijk gunning is opgemaakt aan de hand van duidelijke vastgestelde regels 
en tekeningen waar niet van kan worden afgeweken. Indien dit mogelijk toch nog moet gebeuren 
zal de aannemer dit als meer werk in rekening brengen. Overigens is wel rekening gehouden met 
eerdere opmerkingen over de opstelmogelijkheden voor fietsers. 

d. Parkeerproblemen in en rond Oud Rijswijk, zie ook http://www.rijswijk.nl/parkeren 
1. Vanavond worden de aanwijzingsbesluiten m.b.t. het belanghebbende parkeren bij de ingekomen 

stukken behandeld. Ewout meldt dat er wel een motie zal worden ingediend om het tijdvak te 
veranderen van 18.00-22.00 uur naar 18.00-24.00 uur.  Kijk voor meer actuele informatie 
regelmatig op; https://www.rijswijk.nl/parkeren/ 

2. Hans Paping vraagt welke telcijfers er ontbreken volgens de SBOR nog ontbreken. Andries Bartels 
antwoordt in lijn van de email (zie punt 5.1) aan de gemeenteraad: 

De enquêtes omvatten opinies van bewoners en ondernemers in de verschillende wijken en 
buurten. Deze meningen zijn uiteraard van belang. Daarnaast is ook onderzocht hoeveel 
parkeerplekken in de nacht beschikbaar zijn. Er zijn op drie momenten (te weten in maart 2013, 
november 2013 en juni 2014 steeds om 3.00 uur ’s-nachts) tellingen uitgevoerd en gegevens 
verzameld. Deze betreffen de parkeercapaciteit per straat (dus in het huidige proefgebied en in 
buurten in een schil daar om heen), de bezetting van de parkeerplaatsen en de herkomst van de 
auto’s (met behulp van kentekenonderzoek). Deze gegevens zijn van essentieel belang om te weten 
waar het nu precies over gaat, bijvoorbeeld of de problematiek een historisch karakter heeft, of 
bijvoorbeeld waar de auto’s vandaan komen. Wij zijn al vanaf oktober 2014 doende om deze 
gegevens boven tafel te krijgen. Dat is ondanks herhaald verzoek nog niet gelukt. De reden 
hiervan ontgaat ons. 

 
  

https://www.rijswijk.nl/nieuws/2012/12/20/oud-rijswijk-behaalt-keurmerk-veilig-ondernemen
http://www.rijswijk.nl/Haagweg
http://www.rijswijk.nl/parkeren
https://www.rijswijk.nl/parkeren/
https://www.rijswijk.nl/sites/default/files/rapportage_parkeerbeleid_rijswijk_definitief.pdf
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7. Overige lopende zaken en activiteiten 
a. Reconstructie kruising Rembrandtkade-Sir Wiston Churchilllaan 

1. Hans Paping meldt dat hij als enige een bezwaar tegen deze reconstructie heeft ingediend en zijn 
bezwaar op 16 januari jl. ook bij de hoorcommissie van de gemeente Rijswijk nogmaals onder de 
aandacht heeft gebracht en toegelicht. Eind maart wordt de beslissing op het bezwaar verwacht. 

2. Meer informatie over dit project is te vinden op: https://www.rijswijk.nl/sternetroute4 
b. Onderhoud openbare ruimte in met name de Julianastraat tussen de Rembrandtkade en 

Kerklaan 
1. Esther Elkerbout wil graag weten waar zij terecht kan met klachten over afval rond de 

ondergrondse afvalcontainers en de glasbak en het vele afval van de elzenbomen. Het bestuur geeft 
aan dat je dit moet melden bij het meldpunt openbare ruimte van de gemeente telefoonnummer 14 
070 .  

 
 
8. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen  
 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.17 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 10 maart 2015 a.s. is de volgende vergadering. 

https://www.rijswijk.nl/sternetroute4
https://www.rijswijk.nl/wonen-en-leven/veiligheid/meld-en-informatiepunten
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