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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 11 OKTOBER 2016 

 
Aanwezig: Vier bewoners en de bestuursleden: Ruud Freeth (Voorzitter), Ewout Dönszelmann 
(penn.), Yvon Schuller (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 13 september 2016 

a. Is niet opgesteld. 
 
3. Mededelingen van buurtbewoners 

Ontwikkelingen Ruijsdaelplein 
a. De werkgroep Ruijsdaelplein heeft in het voorjaar 2016 ideeën ontwikkeld omtrent de 

herinrichting van het plein. Een van de ideeën betrof de verplaatsing van de 
Wilhelminalantaarn van het Park Hofrust naar het Ruijsdaelplein. Dit idee is door Hans 
Paping met kracht opgepakt en met veel ondersteunende handtekeningen aan het college van 
B&W aangeboden. Hans heeft ook een korte presentatie voor de gemeenteraad verzorgd 
tijdens de Forum vergadering van september. 
Een gevolg van de actie van Hans Paping is dat er leden in de werkgroep niet meer 
enthousiast zijn voor verdere acties. 
Het bestuur van SBOR heeft daarom besloten de werkgroep op te heffen. 

 
b. Beleef De Kerstsfeer 

Op 16 december zal Beleef de Kerstsfeer weer worden georganiseerd. Er is nog hulp nodig bij 
de werkzaamheden op vrijdag 16 december.  

 
4. Mededelingen van het bestuur 

a. Nieuwe activiteiten SBOR 
Als gevolg van het overdragen van de horeca faciliteit in het Oude Raadhuis (SWR) worden 
de open eettafels daar niet meer georganiseerd. SBOR gaat met de gemeente na of die 
activiteiten in De Ottoburg onder de vlag van SBOR plaats kunnen hebben. 
Verder zullen er koffie ontmoetingsochtenden georganiseerd gaan worden. Hiermee wordt 
getracht de cohesie in de buurt te vergroten en mogelijke eenzaamheid te voorkomen of te 
verminderen. 

 
5. Sluiting 

a. Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 8 november 2016 is de volgende vergadering. 
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