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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 11 AUGUSTUS 2015 

 
Aanwezig: Ad Spanjersberg, Louis van der Heijden, Evert Veldman, Jac Monster (pen. SWHR-BIZ), Erik 
van der Veer (Buurtpreventieteam Oud Rijswijk/Bomenbuurt), Hans van Rossum (Omg.Team Haagweg), 
Ruud Freeth (Voorzitter), Andries Bartels (best. lid), Rien v.d. Velde (best.lid), Willem Schuller (secr.), 
Yvon Schuller (best.lid)  
Afwezig gemeld: Hans Paping, Klaar Toet, Rina van Huuksloot. Ewout Dönszelmann (penn.) 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.03 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 14 juli 2015 

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

a. Er zijn geen mededelingen.  
 
 
4. Ingekomen stukken 

a. U_003212 Gem RWK S&S Uitnodiging voor dialoog bijeenkomsten ontw. Beleidsvisie Kunst en 
Cultuur op 3. 10 en 24 september 2015 (15.30- 17.30 uur) 

b. M_003217 SWHR-BIZ Email van SHWR-BIZ Nieuwsbrief nr 8 juli 2015 winkelcentrum Oud 
Rijswijk 

c. M_003218 SWHR-BIZ Email van SHWR BIZ Nieuwsbrief nr 9 juli 2015 winkelcentrum Oud 
Rijswijk 

d. I_003219 Gem RWK Overzichten van parkeer tel-gegevens in en om Oud Rijswijk  
 

5. Verzonden brieven/e-mails 
a. V_003208 Gem RWK Reactie op de Concept-Kadernota parkeren 2015 -2025 

 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk  
1. De bouw van woningen aan de Frederik Hendrikstraat, Blekerslaan en Schoolstraat (ERL-locatie) 

is nagenoeg klaar en dan kunnen de woningen worden opgeleverd aan de bewoners.  
b. KVO 

1. Geen zicht op nieuwe activiteiten. 
c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/Haagweg 

1. De leden van het Omgevingsteam Haagweg hebben een uitnodiging ontvangen voor een 
rondleiding om de vorderingen van het “Project Haagweg” te bekijken. 

2. Jac Monster (lid Omgevingsteam Haagweg) heeft mede namens de SWHR-BIZ bij de gemeente 
Rijswijk beklag gedaan over de erg slordige bewijzering van de omleidingroute naar het 
winkelcentrum Oud Rijswijk. 

3. Er was sprake van een volledige afsluiting van de Hoornbrug tot het einde van het project 
(december 2015). Dit is nimmer in het Omgevingsteam aan de orde geweest en is daarom 
onacceptabel. Na overleg wordt de afsluiting zoals de eerder afgesproken een periode van circa 6 
weken! 

4. Naar aanleiding van de vorige vergadering meldt Andries Bartels (lid OTH) dat de breedte (1,20 
meter) van het trottoir ter plaatse van het medisch centrum bij de Haagweg nr. 96-98 conform de 
tekening uit het bestek zijn uitgevoerd. Hij zal dit punt meenemen in het volgende overleg van het 
Omgevingsteam, om dit feitelijke te smalle trottoir, in een mogelijke vorm van “nazorg” van het 
project alsnog aan te passen. 

http://www.rijswijk.nl/Haagweg
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5. Hans van Rossum (lid OTH) geeft aan dat er nog steeds onduidelijkheid is over hoe en welke soort 
verlichting op wat voor type mast geplaatst gaat worden. 

  
d. Parkeerproblemen in en rond Oud Rijswijk, zie ook http://www.rijswijk.nl/parkeren 

1. Op 28 juli jl. zijn Andries Bartels en Willem Schuller op het stadhuis geweest om toelichting en 
uitleg te krijgen over de eerder gehouden tellingen van de geparkeerde voertuigen in en om Oud 
Rijswijk. Het blijkt dat meerdere tellingen niet op een zelfde manier zijn uitgevoerd, waardoor het 
erg lastig is om een zuiver inzicht te verkrijgen. 

2. Het Buurtschap en anderen vinden, gedurende de nu ingestelde vergunninguren nog steeds veel 
vrije parkeerplaatsen (circa 60 in Oud Rijswijk) die ongebruikt blijven(1 en de vraag van het 
Buurtschap is dan ook; Waar zijn al deze auto’s gebleven? Op het stadhuis hebben de ambtenaren 
hier geen verklaring voor en ook hebben zij geen inzicht aan wie en op welke adressen 
parkeervergunningen zijn uitgegeven. 

3. Het buurtschap heeft aangeven dat het steeds oprekken/vergroten van het vergunningen parkeren 
gebied geen blijvende oplossing biedt. Zie verder onze Reactie/Zienswijze op de Concept-
Kadernota Parkeren 2015 -2025 van gemeente Rijswijk. 

 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Het Buurtschap Oud Rijswijk bestaat dit jaar, 40 jaar (29 december 1975) en organiseert in dit kader 
de volgende activiteiten;  
1. Op vrijdag 18 september as. wordt er in het kader Keep it clean day een schoonmaakactiviteit 

georganiseerd.  
2. Vrijdag 9 oktober as. wordt in de namiddag een rondgang door Oud Rijswijk gemaakt met “wijk” 

wethouder Nicole Dierdorp en Ronald v.d. Meij (wethouder van o.a. beheer openbare ruimte; 
Inrichting openbare ruimte). Afsluitend is er een feestelijk bijeenkomst in het “buurthuis” aan de 
Esdoornstraat 3A. 

3. Middels een speciale uitgave van de Buurtkrant “oude stijl” worden de bewoners van Oud Rijswijk 
opgeroepen om mee te doen met deze activiteiten. 

 
 
8. Rondvraag 

a. Jac Monster heeft grote moeite met het toenemende scooterverkeer in de Herenstraat dat regelmatig tot 
onveilige en gevaarlijke situaties leidt. Met name de elektrisch aangedreven scooters zijn erg 
gevaarlijk en scheren geruisloos met hoge snelheid langs de voetgangers waarbij regelmatige een 
schrikeffect ontstaat. Van handhaving op deze scooter/snelheidsovertredingen in de Herenstraat is 
nauwelijks sprake met als gevolg dat de scooterrijders en ook de fietsers op de zaterdagmarkt absoluut 
niet worden ontmoedigd.  

b. De “pollers” die de toegang tot het wandelgebied geven hebben ook regelmatig kuren en geven tevens 
de verkeerde personen toegang tot wandelgebied van de Herenstraat.  

c. Misschien kan het Buurtschap een enquête houden onder haar bewoners over wat zij in de komende 
jaren verbeterd willen zien in Oud Rijswijk. 

 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.35 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 8 september 2015 a.s. is de volgende vergadering. 

                                                           
1 met uitzondering van Cromvliet en Leeuwendaal en bepaalde delen van Oud Rijswijk waar altijd al sprake is van een 
ondercapaciteit 

http://www.rijswijk.nl/parkeren
http://www.sbor.nl/dossier_pdf/v003208.pdf
http://www.sbor.nl/dossier_pdf/v003208.pdf
http://www.issuekalender.nl/2015/keep-it-clean-day/
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