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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 12 MEI 2015 

 
Aanwezig: Rina van Huuksloot, Evert Veldman, Esther Elkerbout, Hans Paping, Louis van der Heijden, Erik 
van der Veer (buurtpreventie), Klaar Toet (wijkagent),  Ruud Freeth (Voorzitter), Willem Schuller (secr.), 
Andries Bartels (best.lid), Yvon Schuller (best.lid) 
Afwezig gemeld:, Hans van Rossum, Ron Evers, Aad Spanjersberg, Jac Monster (penn. SWHR-BIZ), Rien 
v.d. Velde (best.lid), Ewout Dönszelmann (penn.) 
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 14 april 2015 

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

a. Door omstandigheden vervalt de activiteit Tekenen en Schilderen op de donderdagmorgen als 
activiteit van het Buurtschap na de zomervakantie. De groep heeft een andere begeleidster gevonden 
die de groep gaat begeleiden in een particuliere omgeving.    

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. M_003193 Louis van der Heijden Email; Opmerking over de zeer brede trottoirbestrating langs het 
Park Hofrust. Hier kunnen makkelijk 9-10 parkeerplaatsen worden gerealiseerd en de voetgangers 
kunnen door het park lopen. Zie ook punt 6.c. 

b. M_003194 SWHR-BIZ Email van SHWR Nieuwsbrief  nr. 4 SWHR april 2015 Modeshow 
Werkzaamheden rondom Oud Rijswijk 

c. M_003195 SWHR-BIZ Email van SHWR Nieuwsbrief  nr. 5 SWHR mei 2015 Zomerfeest / 
Werkzaamheden rondom Oud Rijswijk, start Antiekmarkt. 

d. M_003196 D66 Rijswijk  Uitnodiging D-café D66 Rijswijk over de startnotie voor een nieuw 
parkeerbeleid in Rijswijk op 18 mei 2015, Oude Raadhuis 20.30 uur.  

 
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 

http://www.winkelcentrumoudrijswijk.nl/agenda
http://www.winkelcentrumoudrijswijk.nl/agenda
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. Gestaag worden de huizen van dit bouwproject opgeleverd. Het aansluiten van de woningen op 

nutsvoorzieningen kost wat meer tijd dan gepland. 
b. Doordat de dorpels van de voordeuren van de woningen circa 15-20 cm hoger liggen dan het 

gangbare niveau boven straat en trottoir moet een aanpassing in de bestrating worden 
uitgevoerd. De grootste afwijking is in de Frederik Hendrikstraat. Hoe dat probleem zal worden 
opgelost is niet bekend. 

2. Hoek Stadhoudersstraat 19 a/b -Frederik Hendrikstraat 2 en 2a 
a. De verontreinigde grondlaag  is (circa 80 cm) afgegraven en afgevoerd en vervangen door 

schone grond. De werkzaamheden aan de fundering/begane grondvloer zijn hierna hervat.        
b. KVO 

1. Geen bijzonderheden. 
c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/Haagweg 

1. Louis van der Heijden heeft over het brede trottoir op de Haagweg ter hoogte van Park Hofrust 
contact gezocht met de gemeente of dit niet kon worden veranderd in extra parkeerplaatsen. De 
gemeente heeft geantwoord dat het blijft zoals het nu is aangelegd. 

2. Ruud Freeth heeft Andries Bartels vervangen bij de bijeenkomst van het Omgevingsteam. Er is 
gesproken over de volgende fasen in het project. De realisatie aan de even zijde van de Haagweg 
ligt op schema. De werkzaamheden tussen de Herenstraat en Lindelaan worden gezien als een 
lastige uitdaging die zowel het verkeer als het openbaarvervoer (bus 23) gedurende 4 weken vrijwel 
onmogelijk maakt. Ook de riolering tussen de Lindelaan en Willemstraat moet worden vervangen. 
Deze werkzaamheden zullen bijvoorkeur in de vakantieperiode worden uitgevoerd. Hoe bus 23 
precies zal worden omgeleid is op dit moment nog niet duidelijk.  

3. Op korte termijn wordt de Laan Hofrust tijdelijk afgesloten. De Haagweg vanaf de Jan .v.d. 
Heijdenstraat tot en met de Resedastraat kan, naar het zich laat aanzien op korte termijn weer 
worden opengesteld voor verkeer. 

4. De eerder geplande trottoirverlichting wordt niet aangelegd. Er zijn wel kabelgoten aangebracht 
voor mogelijk toekomstig gebruik 

5. Een oversteekplaats ter hoogte van de Resedastraat en Bilderdijklaan wordt vooralsnog niet 
aangelegd. Omdat er een nieuwe oversteek ter hoogte van de Aldi komt is er vooralsnog geen 
aanleiding om nog een nieuwe oversteekmogelijk aan te leggen. .   

d. Parkeerproblemen in en rond Oud Rijswijk, zie ook http://www.rijswijk.nl/parkeren 
1. Klaar Toet merkt op dat als je via de Lindelaan naar de Geestbrugweg rijdt er geen bord is te 

vinden dat je een vergunning gebied inrijdt. Hij heeft dit bij de wegbeheerders en handhaving 
gemeld. 

2. Willem Schuller heeft op verzoek van een kennis een overzicht gemaakt, hoe en waar je het best 
kan parkeren als je b.v. in de Oude Kerk moet zijn. Uit dit overzicht blijkt dat alles zeer 
verschillend en verwarrend is aangegeven met een woud van verkeersborden, blauwe zones en 
parkeerautomaten met verschillende parkeertijdvakken. Voor bezoekers aan Oud Rijswijk lijkt het 
overdag tot 18.00 uur het beste/slimste om juist alle parkeerplaatsen te mijden en in de straten rond 
het winkelgebied te parkeren. 

3. Louis van der Heijden heeft technische tekeningen opgevraagd bij de aannemer die de herinrichting 
van de Haagweg uitvoert. Op deze tekeningen zijn de parkeervakken 1,8 meter breed ingetekend. 
In werkelijkheid zijn op Haagweg ter hoogte van de nummers 18-60 parkeervakken gemaakt met 
een scheidingslijn die een vakbreedte van 1,30 aangeeft. Dit kan mogelijk tot verwarring leiden en 
zal het met twee wielen op de stoep parkeren van auto’s of buiten het aangegeven vak parkeren tot 
gevolg hebben. In beide gevallen is niet duidelijk of je wel of niet wordt beboet.  

4. Naar aanleiding van de discussie stelt Andries Bartels (lid Omgevingsteam) dat het niet zo kan zijn 
dat als je de Haagweg opnieuw gaat inrichten dit soort merkwaardige maatafwijkingen en 
onduidelijkheden worden gerealiseerd. Hij zal naar aanleiding hiervan contact op nemen met de 
uitvoerende aannemer en de projectleider van de gemeente      

 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 
Geen     
  

http://www.rijswijk.nl/Haagweg
http://www.rijswijk.nl/parkeren
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8. Rondvraag 
a. Hans Paping vraagt aan Klaar Toet of hij enig idee heeft waarom en hoe Rijswijk op de 30e plaats van 

de AD misdaadmeter is beland? Het is lastig om deze vraag te beantwoorden omdat niet bekend is 
hoe de gegevens/cijfers voor dit onderzoek worden “geoogst” en zijn “gewogen”. Sommige gegevens 
of cijfers worden ook niet altijd door elke gemeente gepubliceerd.  

 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.13 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 9 juni 2015 a.s. is de volgende vergadering. 

http://www.ad.nl/ad/nl/30740/AD-Misdaadmeter/article/detail/3922940/2015/05/12/AD-Misdaadmeter-2015-de-ranglijst-en-alle-cijfers.dhtml
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