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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 13 OKTOBER 2015 

 
Aanwezig: Rina van Huuksloot, Hans Paping, 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), 
Rien v.d. Velde (best.lid), 
Afwezig gemeld: Ron Evers, Klaar Toet (Wijkagent), Hans van Rossum (Omg.Team Haagweg), Ewout 
Dönszelmann (penn.) 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.01 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 8 september 2015 

a. Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt vastgesteld  
 
 
3. Mededelingen van de buurtbewoners 

a. Hans Paping is bezig met het uitwerken van een idee om het Ruysdaelplein anders in te 
richten. Nu is het een kruising met een stukgras waar wat auto om heen zijn geparkeerd. Hij 
zou liever een rotonde zien. Hij wil graag dat Ruysdaelplein betrokken wordt bij Oud 
Rijswijk en meer prominent aanwezig is en waar wat gebeurt. Er staan nu veel te veel 
verkeersborden, containers en fietsen bij de ingang van de Herenstaat wat een erg rommelig 
uitstraling geeft. Op het stadhuis vindt men het wel een goed idee, maar daarbij is direct 
gemeld dat er geen geld voor is. Hij vraagt of Buurtschap hier iets mee kan. 
1. Ruud Freeth nodigt Hans Paping uit om zijn plan tijdens een bestuursvergadering toe te 

lichten. 
2. Andries Bartels meldt dat jaren geleden de rotonde op het Ruysdaelplein in overleg met de 

omwonende bewoners is veranderd in wat het nu is. Er zal dan ook eerst moeten worden  
onderzocht of de bewoners deze verandering wel een goed idee vinden. 

3. N.a.v. dit onderwerp meldt Jac Monster dat de aanzichten naar en in de Herenstraat niet de 
schoonheidsprijs verdient. Er zijn bijvoorbeeld zonder vergunningen terrassen gebouwd. 
Er is door SWHR een plan opgesteld om samen met de ondernemers en de gemeente te 
komen tot een verbetering van het winkelgebied. In 2017 moet dit verbeterplan zijn 
uitgevoerd. 

b. Andries Bartels heeft tijdens de rondgang met de wethouder vernomen dat er een enquête in 
de Julianastraat is gehouden om de nu bestaande bomen te rooien en die te vervangen door 
andere kleiner blijvende bomen zoals die b.v. te zien zijn in de Emmastraat. Een grote 
meerderheid in de Julianastraat is voorstaander van dit idee. 

c. Andries Bartels heeft ook vernomen dat enkele nieuwe bewoners van het ERL-complex aan 
de gemeente hebben gevraagd waar het groen in de Schoolstraat en Blekerslaan blijft, zoals 
dat is aangegeven op de verkoopdocumentatie en tekeningen. De gemeente heeft hierop 
geantwoord dat er te  

d. teveel kabels en leidingen ter plaatse aanwezig zijn, zodat het planten van bomen geen optie 
lijkt te zijn. Er wordt gedacht aan plantenbakken.. 

e. Erik van der Veer (coördinator Buurtpreventie Oud Rijswijk) is erg blij met de ontvangst en 
gebruik van de SBOR vergaderruimte voor de vrijwilligers die meelopen met de 
buurtpreventie. Hij hoopt dat er in toekomst nog meer vrijwilligers zich aanmelden voor 
deelname aan de Buurtpreventie. 
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4. Mededelingen van het bestuur 
a. Willem Schuller meldt dat er in de special uitgebrachte buurtkrant ter gelegenheid van het 40 

jarig bestaan een paar verwijzingen naar onze website zijn vermeld met het doel om eens te 
kijken of dit in de maand september in de bezoekersstatistieken van de website terugkomt. 
Het resultaat is niet spectaculair maar wel opvallend; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De 
Nummer 1 is mogelijk ontstaan door de recentelijk gestarte verkoop van 24 appartementen in 
het leegstaande kantoorgebouw aan de Nassaukade 1. Op plaats 6 valt ook op dat dit 
onderwerp regelmatig is bekeken in september 2015.    

 
 
5. Ingekomen stukken 

a. 0_003238 Gem RWK College brief en geschenk voor het 40 jarig bestaan t.b.v. een 
"omroepertje" 

b. 0_003241 PvdA Felicitatiekaart en geschenk van de PvdA eveneens in het kader van het 
40 jarig bestaan. 

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

d. M_003234 SWHR-BIZ Nieuwsbrief nr 11 SWHR september 2015 winkelcentrum Oud 
Rijswijk 

e. M_003243 SWHR-BIZ Nieuwsbrief nr 12 SWHR oktober 2015 winkelcentrum Oud 
Rijswijk 

f. M_003249 Gem RWK Stadsbeheer Brief aan omwonenden Doelenstraat m.b.t. de 
herinrichting van de speelplek op “Doelenterrein”  
1. Het Buurtschap heeft hierop geen enkele reactie vernomen. 

g. M_003250 Email van Bert Bos en vraagt aandacht voor de ontwikkelingen m.b.t. de 
mogelijke aanleg van een helikopterhaven op het Gavi-kavel (Ypenbrug) in zuidwestelijke 
oksel van het Prins Clausplein. 
1. Voor het Buurtschap ligt dit erg ver buiten haar werkgebied. 
2. Op 14 oktober 2015 worden voor de vergunning om te mogen vliegen een definitief besluit 

door Provinciale Staten van Zuid Holland genomen. Het Buurtschap Oud Rijswijk kan hier 
nu niet meer een bezwarenprocedure tegen starten aangezien het Buurtschap in het 
voortraject geen zienswijze heeft ingediend. Overigens moet er ook nog een 
bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Dat is een bevoegdheid van de gemeente 
Den Haag. De verdere ontwikkelingen zijn te volgen op de website van www.heliniet.nl.   

h. M_003251 Gem RWK S&S E mail Informatie over wijkgerichte energie 
besparingscampagne op 15 oktober 2015. Verzonden brieven/e-mails  

Omschrijving # Hits 
Bezwaar nieuwe fietsbrug bij de nieuw geplande en verhoogde 
Hoornbrug (rechtszaak is door de SBOR verloren en 
omgevingsvergunning is vergund) 

1 524 

Buurtkrant 40 jaar SBOR 2 73 

Al 35 jaar SBOR 3 46 

Visualisatie nieuwe herinrichting kruising Haagweg-Herenstraat-
Geestbrugweg 

6 316 

Flyer 35 jaar SBOR 9 16 

Wandelroute Oud Rijswijk 10 10 
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i. P_003227 Persbericht Oproep wedstrijd “Mooi Rijswijk” ter gelegenheid van het 40 jaar 
SBOR 

j. P_003231 Persbericht 40j SBOR m.b.t. feestelijke festiviteiten op 9 oktober 2015 
 

6. Terugblik op viering 40-jarig bestaan SBOR 
a. Het Buurtschap heeft 9 oktober jl. haar 40 jarig bestaansjubileum gevierd met diverse 

activiteiten. 
b. In de ochtend heeft het bestuur met enige hulp het schoolplein in zijn geheel aangeveegd en 

bodembedekkers en 200 narcissenbollen geplant in de plantenbak tegenover ruimte 24. 
c. In middag hebben dewijkwethouder, Nicole Dierdorp, en wethouder Ronald van der Meij 

samen met enkele bestuursleden van de SBOR en SWHR, de wijkagent en de 
wijkcoördinator een rondgang door Oud Rijswijk gemaakt. Omroep Rijswijk heeft daar een 
verslag van gemaakt (waarvoor dank!). Dat is te vinden op hun facebookpagina. 
Tijdens deze rondgang zijn onder meer in het winkelgebied, Herenstraat en Willemstraat 
meerdere zaken geconstateerd die niet goed zijn en waar een oplossing voor moet komen; 

· Rijdende scooters 
· Verkeerde/foutieve verkeersborden 
· Terrassen en uitstallingen 

Er is afgesproken dat Andries Bartels en Jac Monster een lijst van actiepunten opstellen 
waarin wordt aangeven welke punten moeten worden verbeterd.  

d. Hans Paping meldt dat hij om 18.30 uur aanwezig was maar dat diverse toespraken en de 
prijs uitreiking al waren gepasseerd. Het Bestuur antwoordt dat 18.30 uur een richttijd was en  
dit ook door veranderde beschikbaarheid van de sprekers is ontstaan. 

e. Het Bestuur is tevreden over het verloop van alle festiviteiten. Op vrijdag 9 oktober jl. 
hebben wij veel buurtbewoners en relaties mogen ontvangen in een prettige en ontspannen 
sfeer. Ook hier heeft Omroep Rijswijk een verslag op hun facebookpagina geplaatst van o.a. 
de prijsuitreiking door wethouder Marloes Borsboom van de wedstrijd “Mooi Rijswijk” 
Jac Monster merkt op dat het Buurtschap wel “leeft” in Oud Rijswijk gezien de opkomst van 
de bewoners. Jammer is wel dat er zo weinig belangstelling is voor een vergadering van het 
Buurtschap. Het bestuur beraadt zich nog op het attractiever maken van de maandelijkse 
bewonersvergaderingen.  

 
 
7. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen. 
 
 
8. Sluiting 

a. Om 21.10 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 10 november 2015 a.s. is de volgende vergadering. 

http://www.feelgoodrijswijk.nl/
https://www.facebook.com/FeelGoodRijswijk/posts/1058433424190089
http://www.feelgoodrijswijk.nl/
https://www.facebook.com/FeelGoodRijswijk/posts/1058538550846243
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