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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 8 MAART 2016 

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

a. Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering. 
 
 
2. Verslag vergadering 12 januari 2016 

a. Naar aanleiding van het verslag merkt Jac Monster op dat de winkeliers een pas hebben ontvangen van 
Avalex. 

 
 
3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
 

4. Verzonden brieven/e-mails 
Er zijn geen verzonden brieven.  

 
 
5. Mededelingen van buurtbewoners 

a. Een bewoner van de Kerklaan heeft een gesprek gehad met Carole Tefeij (gemeente) over 
fietsparkeerplekken. Hierover is in het verleden al meer gesproken. De stukken van SBOR hierover 
wordt de bewoner  gewezen op de website. 

b. Schoolgaande kinderen vertonen agressief gedrag naar andere kinderen meldt deze bewoner. Is dit bij 
anderen ook bekend? Het is verstandig om dit bij de wijkagent te melden. 
 
 

6. Mededelingen van het bestuur Zie punt 7 
 
 

7. Voortgang Projecten 
 

a. Ruysdaelplein 
Tijdens eerdere openbare vergaderingen van SBOR zijn ideeën gepresenteerd met betrekking 
tot de herinrichting van het Ruysdaelplein. Vanuit SBOR is een groep betrokkenen, waaronder 
omwonenden, winkeliers, initiatiefnemer en gemeente gestart die stapsgewijs de situatie en 
mogelijkheden gaat bespreken. Op 22 maart vindt de volgende bijeenkomst plaats met als doel 
de ideeën te beoordelen en de kansrijke gereed te maken voor een presentatie tijdens de 
volgende COR vergadering (13 april). Contactpersoon binnen SBOR is Ewout Dönszelmann 

b. Haagweg 
Op 15 maart vindt de afrondende vergadering over het project Haagweg plaats. Er is nog een 
aantal zaken die niet goed zijn, onder andere de inregeling van de verkeerslichten, de 
lantaarnpalen te hoog etc. Ook de fietsroute langs Leeuwendaal is een probleem, deze wordt als 
sluiproute gebruikt. De Haagweg wordt eind van de maand feestelijk geopend. Namens SBOR 
volgt Andries Bartels de voortgang nog in het omgevingsteam. 
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8. Rondvraag  
a. Op 19 maart vindt er weer een landelijke schoonmaakdag plaats. Rijswijk Schoon en andere 

organisaties doen mee. 
b. De initiatiefgroep Park Hofrust heeft creatieve ideeën ontwikkeld voor de verbetering van het park. In 

april zal er een presentatie zijn van het voorlopig ontwerp, als het meezit is het project eind 2016 
gereed. 

c. Het Museum Rijswijk heeft verschillende objecten die de moeite waard zijn in de achtertuin 
staan. Is het niet beter om deze zichtbaar voor het publiek aan de voorkant te plaatsen? 

 
 

9. Sluiting 
a. Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 12 april 2016 is de volgende vergadering. 
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