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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 8 SEPTEMBER 2015 

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

a. Om 20.06 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 11 augustus 2015 

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

a. Jac Monster (pen. SWHR-BIZ) meldt dat er nog steeds problemen zijn met de “pollers” rond het 
winkelgebied van Oud Rijswijk. Om een noodzakelijke doorgang te kunnen regelen krijgt de SWHR-
BIZ de mogelijkheid om na een storing het systeem zelf te kunnen herstarten. 

b. Jac Monster meldt dat er inmiddels ook zware motorfietsen met gevaarlijk hoge snelheden door de 
Herenstraat rijden. De veiligheid van de bezoekers van winkelgebied komt hiermee nog meer in 
gevaar. Door het gebrek aan handhaving wordt deze situatie steeds grimmiger.  

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. M_003236 SWHR-BIZ Nieuwsbrief nr 10 SWHR augustus 2015 winkelcentrum Oud Rijswijk 
 

 
5. Verzonden brieven/e-mails 

a. P_003226 Persbericht ter gelegenheid van 40 jaar SBOR en oproep voor de “Keep it clean day” op 
18 oktober 2015 

b. Buurtkrant ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van het Buurtschap 
 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk  
1. Er zijn geen bijzonderheden te melden. 

b. KVO 
1. Geen zicht op nieuwe activiteiten. 

c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/Haagweg 
1. De omleidingsroutes blijven lastig te volgen. Jac Monster meldt dat een van de ondernemers zelfs 

zijn eigen klanten en de gemeente een simpelere route beschrijving naar Oud Rijswijk heeft 
toegestuurd. Er wordt ook geklaagd over omzetverlies. 

2. Op vrijdag 11 september as. gaan de leden van het Omgevingsteam Haagweg, de gemeente en de 
uitvoerder van de herinrichting van de Haagweg, gezamenlijk de stand van zaken en de 
vorderingen van de werkzaamheden bekijken. Hierbij zal tevens kritisch worden gekeken naar de 
eerder vermelde uitvoeringsproblemen. 

3. De verwachting is dat op 9 oktober de Hoornbrug weer vrij is, zodat onder de brug door het 
winkelcentrum weer redelijk bereikbaar is.  

4. Verder zijn buiten het project Haagweg in en rond Den Haag vele wegwerkzaamheden die ook veel 
omleidingen en vertragingen tot gevolg hebben. 

5. Eind December 2015 is het leed geleden voor wat betreft de Haagweg. Later wordt de 
Rijswijkseweg in Den Haag ook aangepast van 2x2 rijbanen naar 2x1. De verwachting is dat dit 
minstens een jaar zal gaan duren. 

 
 

http://www.rijswijk.nl/Haagweg
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d. Parkeerproblemen in en rond Oud Rijswijk, zie ook http://www.rijswijk.nl/parkeren 
1. Vanavond wordt in het forum de concept kadernota parkeren 2015 – 2015 behandeld. Hierbij 

komen meerdere voorstellen en verrekeningsmethodes aan de orde. 
2. In deze concept kadernota is een aantal voorstellen overgenomen die het Buurtschap in haar 

zienswijze van 22 juli 2015 heeft aangegeven.  
 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Het Buurtschap Oud Rijswijk bestaat dit jaar, 40 jaar (29 december).  
1. In Oud Rijswijk zijn er circa 1300 Buurtkranten bezorgd. Hierin is vermeld welke activiteiten n.a.v. 

het 40 jarig bestaan van het Buurtschap worden georganiseerd; 
· 18 september as. “Keep it Clean Day”. 
· Wedstrijd om middels een foto, tekening of schilder, ed. “Mooi Oud Rijswijk” uit te beelden. 
· 9 oktober as. rondgang door Oud Rijswijk met “Wijk” wethouder Nicole Dierdorp en 

wethouder Ronald van der Meij.  
· Feest voor buurtbewoners, genodigden en prijsuitreiking wedstrijd “Mooi Oud Rijswijk” door 

wethouder Marloes Borsboom. 
Deze activiteiten worden ook middels 3 persberichten in de lokale kranten extra onder de aandacht 
gebracht. 

 
 
8. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen. 
 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.10 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 13 oktober 2015 a.s. is de volgende vergadering. 

http://www.rijswijk.nl/parkeren
https://www.rijswijk.nl/sites/default/files/concept_kadernota_parkeren.pdf
http://www.sbor.nl/dossier_pdf/v003208.pdf
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