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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 14 APRIL 2015 

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

a. Om 20.02 opent de voorzitter de vergadering. 
 
 
2. Verslag vergadering 10 maart 2015 

a. De voorzitter wil naar aanleiding van punt 2.a van het verslag terugkomen op het overdragen van het  
penningmeesterschap van Yvon Schuller naar Ewout Dönszelmann.  
Ewout overhandigt namens het bestuur de eerder toegezegde attentie als dank voor haar inzet bij het 
Buurtschap. Yvon geeft aan dat zij voorlopig nog bestuurslid van de SBOR blijft.  

b. Er zijn verder geen opmerkingen op het verslag en wordt vastgesteld. 
 
 
3. Mededelingen 

a. Het Bestuur heeft op uitnodiging van wethouder Nicole Dierdorp op 1 april jl. kennis met haar  
gemaakt. Zij is ook onze “wijkwethouder”.  De wijkwethouder treedt niet in de plaats van de vak 
wethouders maar is meer bedoeld als direct aanspreekbare intermediair om zaken directer te kunnen 
begeleiden. Er is met de wijkwethouder afgesproken om samen met wethouder Ronald van der Meij, 
met wie wij regelmatig inhoudelijk overleg hebben, een rondgang door Oud Rijswijk te maken.    

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. U_003184 Gem. RWK College Uitnodiging herdenkingen voor de gevallenen van WOII op 
donderdag 16 april 13.30 uur monument Park Hofrust en op maandag 4 mei 19.15 uur Oude Kerk 

 
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 
 
 

5. Verzonden brieven/e-mails 
a. Er zijn geen verzonden brieven.  

 
 
  

                                                           
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 

https://www.rijswijk.nl/bestuur-en-organisatie/college-van-bw/wethouder-nicole-dierdorp
https://www.rijswijk.nl/wijkwethouders
https://www.rijswijk.nl/bestuur-en-organisatie/college-van-bw/wethouder-ronald-van-der-meij
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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6. Voortgang verschillende dossiers 
a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 

1. De Erl-locatie  
a. Bij het aansluiten van de nieuwbouwwoningen op de centrale voorzieningen zijn wat 

complicaties opgetreden waardoor de oplevering is vertraagd.   
2. Hoek Stadhoudersstraat 19 a/b -Frederik Hendrikstraat 2 en 2a 

a. Na het slopen van de tussenbouw dacht men de nieuwbouw op de bestaande grond te kunnen 
bouwen. De grond blijkt mogelijk niet geschikt te zijn voor het “bouwen op staal”. De aannemer 
is nu samen met de constructeur een onderzoek gestart om te zoeken naar de geschikte 
funderingsmethode voor dit deel van het project. Ook is de grond verontreinigd. De voortgang 
van het bouwproject ligt als gevolg hiervan op dit moment min of meer stil.      

3. Werkzaamheden Schoolstraat 
a. De tijdelijk openstelling van de Schoolstraat op de zaterdag leidt tot gevaarlijke situaties als 

gevolg van het veel te hard rijden. Binnenkort gaat de markt weer terug naar de Schoolstraat. 
b. KVO 

1. Zie punt 6.a.3, verder geen opmerkingen. 
c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/Haagweg 

1. De werkzaamheden lopen 2 weken voor op de planning. 
2. Op 11 mei is er een vergadering van het Omgevingsteam. Er staan nog steeds twee vragen open 

over de eventueel aan te leggen extra oversteek en het plaatsen van trottoirverlichting zoals eerder 
is vastgesteld. 

3. Er wordt door Louis van der Heijden gevraagd of er een oversteek komt bij het einde van de 
tramhalte aan de kant van de Resedastraat-Bilderdijklaan. Voor zover bekend is dit niet de 
bedoeling. De tramhalte zou ook 
worden ingekort (niet meer 
geschikt voor het opstellen van 
twee voertuigen), zodat de 
oversteek bij de Broeksloot sneller 
te bereiken is, dan nu het geval is. 

4. Willem Schuller heeft op basis van 
de aanbestedingstekeningen de 
fiets”stromen” op de kruising 
Haagweg-Geestbrugweg-
Herenstraat in beeld gebracht 
omdat hij zich persoonlijk zorgen 
maakt over de veiligheid van alle 
verkeersgebruikers op de kruising. 
Uit de vragen in de vergadering 
blijkt dan nog niet alles voor alle 
aanwezigen duidelijk is. Ook is de vergadering bv. benieuwd hoe alle verkeerstromen door de 
nieuwe verkeersregelinstallatie worden afgehandeld. 

d. Parkeerproblemen in en rond Oud Rijswijk, zie ook http://www.rijswijk.nl/parkeren 
1. Naast Oud Rijswijk heeft Leeuwendaal moeite met de blauwe zones in haar buurt. Het Buurtschap 

heeft de nadelen van de blauwe zones al eerder onder de aandacht gebracht. Dit heeft tot op heden 
niet geleid tot een andere aanpak van het parkeren voor gasten/bezoekers in de 
vergunningsgebieden.  

2. De verschijningsvormen van alle afwijkingen, aanpassingen en bijzondere parkeerplaatsen zijn zo 
versnipperd, dat het voor zowel de bewoners in een vergunningsbuurt als hun bezoekers lastig is de 
regels te volgen en correct te interpreteren. 

3. De vergadering is verbaasd over de grote hoeveelheid beschikbare parkeerplaatsen tussen 18.00 en 
24.00 uur, ondanks de vele bouwwerkzaamheden in de buurt. De vraag dient zich aan waar alle 
auto’s zijn gebleven. Er zijn nu minder auto’s, dan voor de invoering van het belanghebbenden 
parkeren in Den Haag. Die zorgde slechts tijdelijk voor overlast. Mogelijk zijn er minder tweede 
auto’s en/of zijn er andere oorzaken. 

4. Hoe veranderlijk de regels (en dus lastig te volgen voor de bewoners) in het vergunninggebied zijn, blijkt 
uit het per 1 mei 2015 toestaan van stoepparkeren (gedoog parkeren) aan de even zijde van de Valkrust 
en Smidsstraat. 

http://www.joostdevree.nl/shtmls/staal_fundering_op_staal.shtml
http://www.rijswijk.nl/Haagweg
http://www.sbor.nl/dossier_pdf/fiets_bewegingen_haagweg.pdf
http://www.sbor.nl/dossier_pdf/fiets_bewegingen_haagweg.pdf
http://www.sbor.nl/dossier_pdf/fiets_bewegingen_haagweg.pdf
http://www.rijswijk.nl/parkeren
http://www.sbor.nl/dossier_pdf/fiets_bewegingen_haagweg.pdf
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5. Esther Elkerbout en Ramon Heerings uit korte de Julianastraat melden dat er weer veel tegen de 
rijrichting in wordt gereden. Tot hun ergernis wordt er niet (zichtbaar op) gehandhaafd tegen de 
verkeersovertreders.    

 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Herinrichting kruising Rembrandtkade - Sir Winston Churchilllaan 
1. Hans Paping meldt dat op dit moment de Populierlaan als gevolg van werkzaamheden is 

afgesloten. Er zijn circa 40 parkeerplaatsen tijdelijk niet te gebruiken. 
2. In de bomenbuurt is er een brief verspreid waarin wordt gemeld dat de gemeente de bezwaar 

procedure van een bewoner uit de bomenbuurt afwacht voordat er daadwerkelijk wordt gestart met 
reconstructie/herinrichting van de kruising Rembrandtkade - Sir Winston Churchilllaan. Mogelijk 
dat de huidige veranderde verkeersstromen als gevolg van de verkeerafsluitingen op de Haagweg 
ook voor een vertraging zorgen. 

b. Buurpreventie Oud Rijswijk  
1. Op verzoek van de deelnemers van de Buurtpreventie Oud Rijswijk stelt het Buurtschap een ruimte 

beschikbaar als thuisbasis voor de deelnemers. Daarmee adopteert het Buurtschap deze activiteit.  
De vrijwilligers zijn herkenbaar aan hun gele hesjes. Zij hebben geen opsporingsbevoegdheid, maar 
wel een signaleringsfunctie. Er zijn protocollen voor de rapportages richting politie en gemeente.  

2. Op de verwijzing https://www.rijswijk.nl/participatie-veiligheid/buurtpreventie kunt u lezen wat 
Buurtpreventie precies inhoud en u hoe zich eventueel kan opgeven.      

 
 
8. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen  
 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.10 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 12 mei 2015 a.s. is de volgende vergadering. 

https://www.rijswijk.nl/participatie-veiligheid/buurtpreventie
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