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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 11 JANUARI 2005 

 
Aanwezig: +/- 6 bewoners, Ruud Freeth(voorzitter), Frans Lever (best.lid), Klaar Toet (wijkagent), Ellen 
Berenz (opbouwwerker), Andries Bartels, Mw. H. v.d. Horst (GBR), N. Köhler(RGR), R. Reyme (OR), 
Afwezig: ), Yvon Schuller (penningmeester), Arno Behagel (jongerenwerker), W. van Peursen, Menno de 
Graaf(CDA), Jos Bolte (PvdA), Ton Voets (OHVR),  
Notulen opgemaakt en verzorging e-mail door Willem Schuller 
 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
 
2. Verslag vergadering 14 december 2004 

a. Naar aanleiding van punt 2a. wordt er aan de wijkagent gevraagd of er geen straatverbod kan worden 
opgelegd voor de zwerver. Deze wordt veelvuldig bedelend gesignaleerd. Klaar Toet antwoordt dat 
moeilijk is om een straatverbod op te leggen. Een van de aanwezige vindt dat dit soort zaken veel te 
veel worden getolereerd. De irritatie bij de bezoekers van het winkelgebied neemt steeds meer toe. 

b. Punt 3a moet als volgt worden gelezen.  
1. In de recentelijk opgerichte klankbordgroep “wonen zorg en welzijn” heeft Ruud Freeth 

kritiek geuit over het niet kunnen communiceren met de achterban over stukken die een 
vertrouwelijk karakter hebben. Dit werd door meerdere leden onderkend. Het voorstel 
binnen de klankbordgroep is, om deze groep op te heffen en verder vanuit de “wozozo” 
projecten te werken. 

 
 
3. Mededelingen 

a. Sinds 4 januari heeft onze stichting een geregistreerde domeinnaam. Op de website www.sbor.nl is 
het bedoeling dat hier informatie wordt gegeven over de doelstelling en activiteiten van de SBOR. 
Ook zullen verslagen en informatie over lopende zaken kunnen worden geraadpleegd. We hopen hier 
er op korte termijn ook daadwerkelijk invulling aan te kunnen geven. Uw vragen en opmerking over 
en voor de SBOR kunt u naar het nieuwe E-mail adres info@sbor.nl sturen. Het huidige E-mail adres 
buurtschapoudrijswijk@hotmail.com kan ook nog worden gebruikt. 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. O_000782 Stichting Eigenaren Oud Rijswijk Nieuwsbrief 3 december 2004 van de SEOR  
 
 
5. Verzonden brieven 

a. Er zijn geen verzonden brieven  
 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 
 

a. In de handelingen van de Raad op 12 oktober 2004; Een voorstel integrale handhavingsnota. (zie 
hiervoor ook www.rijswijk.nl ) 

 
 
7. Stuurgroep Oud Rijswijk 

a. De eerder uitgestelde bijeenkomst (lang geleden toegezegd) over de ontwikkelingen rond de ERL-
locatie heeft uiteindelijk op 23 december 2004 op het stadhuis plaatsgevonden. De gemeente had 
voor deze bijeenkomst de architect en de projectontwikkelaar uitgenodigd. Namens het buurtschap 
waren Ruud Freeth, Ger Visser en Willem Schuller bij dit gesprek aanwezig. Er werd een schetsplan 
gepresenteerd. In dit schetsplan plan komt een ondergrondse parkeervoorziening met 62 plaatsen. 
Daar bovenop komen er aan de zijde van Schoolstraat 3 bouwlagen plus een kap. Hier worden 23 
appartementen gesitueerd. Aan de Blekerslaan en Frederikstraat komen 9 herenhuizen met 2 
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bouwlagen en een kap. Op de hoek Schoolstraat is kleine commerciële voorziening ingetekend. Aan 
de binnenzijde van het plan zijn de tuinen gepland. Ook zullen er enkele parkeerplaatsen uit het 
openbare gebied aan de zijde van de Blekerslaan verdwijnen.Ook is op 23/12 de situatie m.b.t. 
bouwplannen van het pand “Bosman” in de Herenstraat besproken. De projectontwikkelaar meldt dat 
hier een historische reconstructie van de voorgevel ingepland. Verder zijn geen details besproken. 
De parkeervoorziening voor de 3 appartementen in “Bosmanpand” hoopt men te kunnen aanbieden 
onder de ERL-locatie. 

b. Commentaar tijdens bijeenkomst op 23 december j.l.; 
1. De bouwhoogte aan Schoolstraat is in strijd met bestemmingsplan (2 bouwlagen + kap). 

Volgens de projectenontwikkelaar is dit nodig om bouwplan budget neutraal op te zetten. 
2. De parkeerbalans komt door het verlies van +/- 10 parkeerplaatsen (ERL+pand “Bosman”) 

wederom onder druk te staan. 
c. Commentaar van de vergadering; 

1. De uitwerking van het plan verloopt zeer traag en tegen de zin van de buurt.. Het 
parkeerprobleem is gehandhaafd. De geplande parkeerkelder vraagt blijkbaar om extra 
bebouwing. Daarmee worden de normen wederom overschreden. Mogelijk zitten er 
knelpunten bij de grondprijs en/of bij de onderhandelingsvaardigheid van de gemeente.  

2. Het buurtschap heeft altijd aangegeven een voorstander te zijn van een redelijk op maat 
ingepast bouwvolume. Daar voldoet dit plan niet aan.  

d. Het BeeldKwaliteitPlan is nog steeds niet behandeld. Dit loopt nu al twee jaar. Onze opmerkingen en 
correcties zijn tot heden niet besproken en verwerkt. De vergadering verwijt de gemeente een zeer 
lakse houding ten aanzien van de tijd die de vrijwilligers van de SBOR hieraan besteden.  

e. Willem Schuller heeft op de nieuwjaarsreceptie op het stadhuis aan wethouder van Putten gevraagd 
wanneer de volgende SGOR vergadering is. Het eerste antwoord was, dat er niets valt te bespreken. 
Wethouder van Putten zegde toe om in februari een vergadering uit te schrijven. Het college heeft 
bewonersparticipatie hoog in het vaandel staan. Echter in de SGOR is hier niets van waar te nemen. 
Als er niets te bespreken valt moeten wij als buurtschap overwegen ons terug te trekken. Er zijn 
ander mogelijkheden om ons te manifesteren. Een van de aanwezige wil dat we alle punten nog eens 
melden. Andries Bartels antwoordt dat dit bij elke SGOR vergadering wordt gemeld maar feitelijk 
tot niets leidt. Ook worden meerdere plannen ingediend en afgehandeld die in SGOR hadden moeten 
worden besproken.  

f. De spelregels voor de verdeling van de gelden (€ 50.000) van het stimuleringsfonds voor het 
verbeteren van de uitstraling van winkelgebied zijn nog steeds niet vastgesteld. Ook hier blijkt van 
enige voortvarendheid bij de gemeente geen enkele sprake te zijn.   

 
8. Overige lopende Zaken  

a. Jasper van Dam merkt op dat communicatie naar de bewoners rond Onderwatershof  zeer slecht 
verloopt. Van de één op de andere dag wordt er gemeld dat er rond Onderwaterhof een hek wordt 
geplaatst. Als men telefonisch om een uitleg vraagt wordt het gesprek op onbeschofte wijze 
verbroken. De voorzitter zegt toe dat hij voor zal zorgen dat J. v. Dam in gesprek kan komen met één 
de medewerkers van Rijswijk Wonen die het nieuwbouw proces begeleiden. 

b. Ten aanzien van de aanvragen van de kapvergunningen op de van Vredenburgweg vraagt J.v.Dam 
zich af of de gemeente Rijswijk wel een deugdelijk groenbeleid heeft. Ook hier geen goede 
communicatie met omwonenden.  

c. Naar aanleiding van de gepubliceerde bouwaanvraag voor Onderwatershof heeft de SBOR de 
tekeningen van Onderwatershof bestudeerd en zal hierover nog een nader te bepalen standpunt 
innemen. 

d. De stichting eigenaren Oud Rijswijk heeft in zijn ingezonden nieuwsbrief gemeld dat met voltallig 
bestuur de belangen van de eigenaren in Oud Rijswijk zal gaan behartigen. Andre Smeele meldt dat 
+/- 66 leden zijn aangemeld. Hedenavond is er een vergadering van deze nieuwe stichting. 
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9. Rondvraag 

a. Henny v.d. Horst (GBR) vraagt waarom er geen kerst boom voor de oude kerk heeft gestaan? 
1. Willem Schuller antwoordt dat hij dit op 7 december 2004 persoonlijk heeft gevraagd aan de 

burgemeester of ze haar openbare toezegging van december 2003 nog tot uitvoering zal brengen, 
“de gemeente zal er voor zal zorgen dat er elk jaar een kerstboom zal komen te staan voor de 
Oude Kerk”. Het antwoord was, dat de ondernemers hierin actie moeten ondernemen. De 
gemeente was, gezien de financiële situatie, niet bereid bij te dragen in de kosten.  

2. Meerdere aanwezigen betreuren het dat de gemeente blijkbaar geen interesse heeft in Oud 
Rijswijk. 

b. Dhr. Reyme (OR) verbaast zich het feit dat de SBOR hun klachten en vragen naar de raadsleden sturen. 
De raad heeft een controlerende taak. Als deze de klachten en vragen niet ontvangen kunnen we als raad 
geen vragen stellen. 

c. Dhr Köhler(RGR) meent dat het verstandig is dat de nieuwe stichting van eigenaren in overleg treedt met 
het SBOR. Het is beter de handen ineen te slaan is zijn opvatting.  

 
10. Sluiting 

a. Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 8 februari 2005. 
b. De voorzitter nodigt de aanwezigen uit om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar. 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 8 FEBRUARI 2005 

 
Aanwezig: +/- 11 bewoners, Ruud Freeth(voorzitter), Frans Lever (best.lid), Klaar Toet (wijkagent), Ellen 
Berenz (opbouwwerker), Yvon Schuller (penningmeester), Arno Behagel (jongerenwerker), Andries Bartels 
Afwezig: ), W. van Peursen, Menno de Graaf(CDA), Hans Simons(PvdA), Ricardo Reyme(OR), Jac. 
Verhoef(OR), Nico Köhler(RGR ), Andre Smeele,  
Notulen opgemaakt en verzorging e-mail door Willem Schuller 
 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
 
2. Verslag vergadering 11 januari 2005 

a. Bij punt 9d is het woord niet vergeten! De zin moet zijn; Dhr. Reyme (OR) verbaast zich het feit dat 
de SBOR hun klachten en vragen niet naar de raadsleden sturen.  

b. Punt 7f. Het genoemde bedrag moet €540.000 zijn. 
 
 
3. Mededelingen 

a. De voorzitter stelt Aad van Buuren voor als mogelijk nieuw lid van het bestuur. Aad heeft een aantal 
jaren voor de PvdA in de gemeenteraad van Rijswijk gezeten. Ook heeft hij in het vrijwilligerswerk 
bestuurlijke ervaring. Zijn functie binnen het bestuur zal later worden bepaald.   

b. Voorafgaand aan de stuurgroepvergadering van 7 februari j.l. heeft er een gesprek plaatsgevonden 
met de wethouders W. van Putten en J. Bolte, twee ambtenaren en de SBOR-SGOR leden over een 
aantal punten van ergernis bij de gemeente.  

1. Met betrekking tot de ERL-locatie heeft de SBOR in de voorgaande vergadering volgens de 
gemeente een te gedetailleerd mondeling verslag gegeven van de bespreking op 23 december 
j.l.. Naar nu blijkt was dit niet de bedoeling. Van de kant van het SBOR is aangegeven dat 
slechts in zeer globale zin over de plannen is gesproken. Plannen waren ook niet op papier 
beschikbaar. Geconcludeerd is dat het beter was geweest, dat tijdens het overleg op 23 
december 2004 was afgesproken de informatie vertrouwelijk te houden. Dat is niet gebeurd. 
Van de zijde van de gemeente is aangegeven dat dit wel de bedoeling was. 

2. De bij het SBOR aanwezige raadsleden hebben schriftelijke vragen aan het college gesteld 
over, zoals zij melden, het besprokene over Onderwatershof. Van de zijde van het SBOR is 
aangegeven dat tijdens de bewuste vergadering van het SBOR niet over Onderwatershof is 
gesproken. Dat blijkt ook uit het verslag. 

3. Gemeld is dat de vergaderingen van de SBOR openbaar zijn en dat voor belangstellende 
gemeenteraadsleden de deur niet gesloten wordt. 

4. Geconstateerd is dat het SBOR gemeenteraadsleden niet kunnen “verbieden” informatie te 
verzamelen en hun eigen conclusies te trekken. Gemeld is dat het SBOR een politiek 
onafhankelijke organisatie is en is er niet op uit is om zalem via de politieke band zaken te 
spelen. 

5. Ten aanzien van de wijze van verslaggeving voelden meerdere medewerkers van het 
gemeentehuis zich als incompetent aangeduid. Onze voorzitter heeft opgemerkt dat men het 
verslag “op meerdere manieren kan lezen”. Aangezien de voorzitter eindverantwoordelijke 
is voor het verslag, biedt hij zijn excuses aan voor die medewerkers die zich beledigd 
voelen. Dat was niet de bedoeling. 

Verder meldt de voorzitter dat er geen problemen zijn tussen het college en de SBOR. Er zijn 
verschillen van opvattingen over zaken zoals, regelgeving, uitwerkingen van bestemmingsplannen 
en procedures. Dit zal altijd zo blijven. 

c. De voorzitter geeft nogmaals aan dat als er iemand, namens een buurtorganisatie(s) of 
belangengroep(en) deelneemt aan meerdere overlegstructuren, de geheimhoudingsplicht, als dat de 
overhand gaat nemen, zeer bezwaarlijk is voor het correct functioneren van het overleg naar zowel 
de organisaties als de overlegstructuren zelf. 
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4. Ingekomen stukken 

a. Uitnodiging van weth. E. Triemstra aan de leden van de WoZoZo klankbordgroep om de problemen 
te bespreken. 

b. E-mail over het hernieuwd opstarten van de werkgroep Veilig ondernemen.  
c. O_000783 Prins Maurits School Nieuwsbrief en verslag van 16 novemer 2004 over de nieuwbouw 

PMS  
d. O_000784 Ger Visser Kopie van bezwaarschrift kapvergunning Van Vredenburghweg 26 en kopie 

bestek en voorschriften van 22 oktober 1976 
e. U_000785 Prins Maurits School Uitnodiging aan HVR, BOR en Rijswijk Wonen voor 

informatieavond op 1 februari 2005 om 19.30 uur  
f. O_000787 Ger Visser Kopie van zienswijze m.b.t. hernieuwde bouwaanvraag Onderwatershof aan 

de Van Vredenburghweg 26  
 
 
5. Verzonden brieven 

a. Er zijn geen verzonden brieven  
 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 
 

a. I_000790. In het niet vastgesteld openbaar verslag van de commissie WSO van 18 januari 2005 
wordt er bij punt 6.Voorstel inzake vaststelling Meerjaren ontwikkelingsprogramma 2005-2009 
(t.b.v. ISV2) 05-005 gesproken over de verdeling van de sociale woonbouw in geheel Rijswijk. Dit is 
minder van toepassing op onze buurt maar wellicht interessant voor diegene die het aanspreekt. 

 
 
7. Stuurgroep Oud Rijswijk 

a. In de vorige SBOR vergadering had de voorzitter toegezegd om Jasper van Dam in contact te 
brengen met “Rijswijk Wonen” om zijn zorgen te kunnen uiten over de verwikkelingen rond de 
nieuwbouw van Onderwatershof. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden. Met betrekking tot verdere 
acties moet Jasper van Dam dit zelf bepalen. Jasper van Dam meldt dat er een z.g. nultaxatie van zijn 
de bouwkundige staat van de panden zal plaatsvinden. 

b. Het aangepast BKP is op de vergadering van 7 februari j.l. van de Stuurgroep Oud Rijswijk 
uitgedeeld. We hebben 14 dagen de tijd om alsnog commentaar te leveren. Dat zal plaatsvinden met 
als achtergrond het eerder geleverde commentaar. 

c. Met eenzelfde procedure is ook de subsidieregeling voor het stimuleringsfonds uitgereikt tijdens de 
Stuurgroep Oud Rijswijk uitgereikt.. 

d. Er is globaal gesproken over de voorstellen voor de ERL-locatie. Over de plannen kunnen nu geen 
nadere mededelingen worden gedaan. Door de SBOR en HVR is tijdens de Stuurgroepvergadering 
wel aangeven dat, naast het parkeren, het handhaven van de bouwhoogte uit het bestemmingsplan 
belangrijke punten zijn. De verdere plannen worden afgewacht.  

e. Onder het punt “stadstuin” is meerdere malen gesproken over een lokaal historisch centrum in Oud 
Rijswijk. Nu lijkt een meerderheid van raad te kiezen voor een ruimte in de nieuwe bibliotheek. Dit 
punt zijn we dus kwijt. De SGOR had zijn voorkeur al eerder uitgesproken ten gunste van Oud 
Rijswijk. Het budget wat staat aangeven voor de “stadstuin” kan naar de mening van de 
SGOR/SBOR en SGOR/HVR leden beter besteed worden andere algemenere zaken uit Masterplan. 

f. Jasper van Dam vraagt of de SGOR opnieuw om advies is gevraagd uit te brengen over de 
hernieuwde bouwplannen van Onderwatershof. Dit is niet gebeurd. Het betreft nu een officiële 
bouwaanvraag. Ook bij de vorige aanvraag is geen advies gevraagd. Wel over het schetsplan.  

g. Naar aanleiding van de evaluatie van de SGOR is er afgesproken om in ieder geval dit kalenderjaar 
door dit gaan. Het doel is om tot een goede afronding van de lopende zaken te komen. De voorkeur 
van het college lijkt uit te gaan naar bilateraal overleg met de diverse organisaties in Oud Rijswijk. 
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8. Overige lopende Zaken  

a. Op 1 februari j.l. is Ger Visser namens de SBOR bij de voorlichtingsbijeenkomst van de Prins 
Maurits School geweest. De nieuwbouwplannen waren na de opmerkingen van vorige 
voorlichtingsbijeenkomst enigszins aangepast.  Er komt een kleinere afgesloten speelplaats voor de 
kleuters. Doordat het gebouw iets meer “naar achteren” wordt geplaatst ontstaat er meer ruimte voor 
de speelplaats aan de straat zijden. Verder is het ontwerp, wat 2 bouwlagen hoog is, goed “ingepast” 
in de omgeving.  

b. De invulling van de website www.sbor.nl laat nog even op zich. Hopelijk komt deze zo spoedig 
mogelijk openbaar.    

 
 
9. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen. 
 
 
10. Sluiting 

a. Om 21.10 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 8 maart 2005. 

http://www.sbor.nl
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 8 MAART 2005 

 
Aanwezig: +/- 9 bewoners, Ruud Freeth(voorzitter), Frans Lever (best.lid), Ad van Buuren (best.lid), Ellen 
Berenz (opbouwwerker), Arno Behagel (jongerenwerker), André v.d. Boor (Bureau Openbare Ruimte), 
Andries Bartels, Gijs Verheij (D66), Mw. Henny v.d. Horst (GemeenteBelangen Rijswijk) 
Afwezig: ), W. van Peursen, Klaar Toet (wijkagent), Nico Köhler(RGR ), mw. Betty Trinthamer (VVD), 
mw. Yvonne Hagenaars(PvdA), Yvon Schuller (penningmeester), Mw R. Huuksloot 
Notulen opgemaakt en verzorging e-mail door Willem Schuller 
 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
 
2. Verslag vergadering 8 februari 2005 

a. Punt 3b4 het woord “zalem” verwijderen. 
b. Punt 3b5 ter aanvulling wordt vermeld dat het woord “incompetent” door Weth. V. Putten zelf is 

gebruikt en stelt vooralsnog onze inzet te waarderen. 
 
 
3. Mededelingen 

a. De voorzitter constateert dat er recentelijk in diverse publicaties overheden regelmatig worden 
betrapt op het overtreden van de regels 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_000795 Gem RWK SO Niet vastgesteld openbaar verslag commissievergadering SO vergadering 
op 15 juni 2004 (fietsenboxen Paraplu regeling) 

b. I_000802 Gem. RWK SBC Melding asfaltteringswerkzaamheden kruising Gen. Spoorln en Brug. 
Elsenln 10-15 mrt 2005 

c. O_000806 Gem RWK DGZ Bevestiging raadsbesluit 16 december 2004 m.b.t. uitvoering 
parkeerplaatsen in Oud Rijswijk en v.Vredenburchweg zie V000743, A000754 en I000815 

d. O_000808 Gem. Rijswijk College Verslag commissievergadering VEM van de Gem DenHaag over 
het Trekvliettracé 

1. Ad van Buren vraagt of het Buurtschap hier ook actie in onderneemt om de bewoners die 
langs de trekvliet wonen te adviseren en te ondersteunen bij deze ingrijpende plannen? 
Eigenlijk ligt dit buiten het werkgebied van het buurtschap. Er is een buurtorganisatie in 
Leeuwendaal actief. Cromvliet kent voorzover wij weten geen buurtorganisatie. Het 
ingekomen stuk gaat over de start de Milieu Effect Rapportage. Er zijn voor de 
verkeersregulatie nog een viertal varianten waaronder de Haagweg. Echte 
bouwplannen/ontwikkelingen zijn niet voor 2010 te verwachten. We zullen de verdere 
ontwikkeling nauwlettend blijven volgen. 

2. Naar aanleiding van het bovenstaande wordt gevraagd wat nu precies het werkgebied van 
de SBOR is. Zie verder punt 8 

e. I_000809 Gem RWK RAAD Agenda gemeenteraadsvergadering op 15 maart 2005 met gewijzigde 
achterliggende stukken met o.a. subsidieverordening 

f. I_000811 Gem RWK WSO Niet vastgesteld openbaar verslag van de commissie WSO 22 februari 
2005 (stimuleringssubsidie OR)  

g. O_000814 Gem RWK CRP 03/03/2005 Ontvangstbevestiging op V000801 Zienswijze 
Beeldkwaliteitplan Oud Rijswijk 

h. I_000815 Gem. Rijswijk Handelingen vd Gemeenteraad v Rijswijk vergadering van 14 en 16 
december 2004 met o.a. punt 6 uitvoeringsbesluit parkeren Oud Rijswijk zie O000806 
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i.  M_000816 Ton Brouwer E-mail met vragen over kerklaan 44, parkeren en OZB in Oud Rijswijk 

1. Kerklaan 44 wordt gesloopt kan dit zomaar en wordt er nog archeologisch onderzoek 
uit gevoerd?  Dit mag gesloopt worden (is ook gepubliceerd in Groot Rijswijk). In 
1999/2000 had de SBOR al protest aangetekend bij de zogeheten pandjes van Koppen (de 
bouw van DEKKER). We hebben onze bezwaren tegen de bestemmingsplanwijziging toen 
verloren.  
Dus wederom protesteren heeft geen zijn.  
Het is ons niet bekend of er archeologisch onderzoek plaats zal vinden 

2. Waarneer wordt het belanghebbendenparkeren in de Emma en Julianastraat nu 
eindelijk eens opgeheven?  In de (vervolg) raadsvergadering van 16 december 2004 (zie 
ook http://www.rijswijk.nl en zoek op handelingen) zijn de herinrichtingsplannen 
goedgekeurd. De planning ziet er voorlopig als volgt uit, voor de zomervakantie 
Herenstraat en Willemstraat na de zomer vakantie Herinrichting Emmastraat (twee zijden 
parkeren), van Vredenburghweg en Ruijsdealplein. Het belanghebbende parkeren bestaat 
dan niet meer, palen, borden en blauwe tegels zullen nemen wij aan worden verwijderd. 
Andre van de Boor zoekt dat voor de zekerheid nog even uit. 

3. Kan het buurtschap nog iets ondernemen tegen de zeer hoge herwaardering van de 
WOZ taxaties?  Het is duidelijk dat er heftige verhogingen hebben plaatst gehad. Door de 
grote diversiteit van de woningen kunnen we als buurtschap geen advies geven of men nu 
wel of niet persoonlijk bezwaar moet aantekenen. Het is ook onduidelijk hoe de taxaties  
zijn bepaald. Wat de SBOR wel zal doen is per brief aan het college ,aangeven dat veel 
(bijna alle) huizen in Oud Rijswijk en grote delen van Rijswijk boven de €115.000 zijn 
getaxeerd. Dit betekend concreet dat er vrijwel GEEN sociale huurwoningen beschikbaar 
zijn. Als de plannen Min. Dekker op termijn worden goedgekeurd zijn de meeste 
hurenverhogingen vrij.  

 
 
5. Verzonden brieven 

a. V_000791 Opmerkingen over het BeeldKwaliteitPlan met o.a. een verwijzing naar brief van 23-11-
2003 (zie V000792) 

b. V_000792 Brief/e-mail van 23 november 2003 Opmerkingen, aanvullingen en correcties op BKP 
(zie V000791) 

c. V_000799 Opmerkingen bij de ontwerp subsidieverordening Masterplan Oud Rijswijk 
d. V_000800 Brief aan de raad over de vroegtijdig aankondiging voor de vaststelling van 

Subsidieverordening Masterplan zie ook V000799 
e. V_000801 Brief over Zienswijze Beeldkwaliteitplan Oud Rijswijk aan het college B&W plus 

V000791 
 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 

a. Zie bij punt 4 de ingekomen stukken.  
 
 
7. Stuurgroep Oud Rijswijk 

a. De eerst volgende vergadering staat gepland op 14 maart a.s. We hebben hier nog geen agenda van  
ontvangen. 

 
 
8. Overige lopende Zaken  

a. Onderwatershof. Het buurtschap het moeite met gang van zaken omtrent de parkeerproblematiek 
rond Onderwatershof. Het plan voorziet weer niet in voldoende parkeervoorzieningen en dat is niet 
in het belang van de buurt. De rechter heeft in zijn eerdere uitspraak rond de eerste bouwvergunning 
bepaald dat er door de Gem. Rijswijk een vrijstelling moet worden verleend. Dit is voor zover dat al 
kan en gewenst is nu weer niet gebeurd. Omdat de geloofwaardigheid in het geding is zal het 
buurtschap zal dan ook bezwaar aantekenen tegen de verlening van de bouwvergunning van de 
nieuwbouw van Onderwatershof. Jasper van Dam meldt dat er door direct omwonenden ook 
bezwaar is aangetekend en een voorzoek voor een voorlopige voorziening is ingediend. De gemeente 
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heeft inmiddels namens Onderwatershof aangegeven dat er niet voor 1 mei 2005 met nieuwbouw zal 
worden gestart.  

b. Ellen Berenz (opbouwwerker SWR) heeft in Rembrandt kwartier een brief huis aan huis verspreid 
om trachten vrijwilligers te werven voor een buurtorganisatie aldaar. De voorzitter heeft moeite met 
de manier waarop de gemeente de wijkindelingen bepaald. Het gebied is begrensd door de 
Broeksloot, de Haagweg, de Acacialaan, de Winston Churcilllaan, de Rembrandtkade, de Lindelaan, 
de Jozef Israellaan, de Frans Halskade, en de Burgemeester Elsenlaan (tot bij de Broeksloot). Deze 
verdeling is destijds tot stand gekomen in overleg met alle aangrenzende wijk-, buurt- en 
speeltuinverenigingen en met het gemeentebestuur. Deze indeling ligt vast  op papier.. Willem 
Schuller heeft zijn twijfel over de mogelijke reacties. Hij constateert dat het vertrouwen in de 
overheden en de zin van bewonersparticipatie telkens weer zwaar op de proef wordt gesteld. Het 
Buurtschap heeft helaas te veel voorbeelden van hoe het niet moet.  

 
 
9. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen. 
 
 
10. Sluiting 

a. Om 21.35 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 8 maart 2005. 
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Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) die gehouden 
zal worden op: 
 

Dinsdag 10 mei om 20.00 uur 
in het buurthuis, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen bel dan naar 070-
3030649, fax of e-mail naar info@sbor.nl of buurtschapoudrijswijk@hotmail.com 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 12 april 2005  
 

• Voorafgaand aan de vergadering liggen de ingekomen en verzonden stukken vanaf 19.30 
ter inzage. (verzonden stukken zijn ook op www.sbor.nl dossiers, te vinden)  

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 
 
7. Stuurgroep Oud Rijswijk 
 
8. Overige lopende Zaken 
 
9. Rondvraag  
 
10. Sluiting  
 
 
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 

 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

Buurthuis Esdoornstraat 1, 2282 RZ 
 
Tel.:  +31(0)70 3951656 
Fax.:  +31(0)70 3951656 
E-mail: info@sbor.nl 

 

wyss2

mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 12 APRIL 2005 

 
Aanwezig: +/- 7 bewoners, Ruud Freeth(voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Frans Lever (best.lid), 
Ad van Buuren(best.lid), Arno Behagel (jongerenwerker), Klaar Toet (wijkagent), Ellen Berenz 
(opbouwwerker), Andries Bartels. 
Afwezig gemeld: W. van Peursen, Jos Bolte (PvdA), Jacques Verhoef (OR), Ed Braam(OR), Betty 
Trinthamer(VVD), André v.d. Boor (BOR), André Smeele.  
Notulen opgemaakt en verzorging e-mail door Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
 
2. Verslag vergadering 8 maart 2005 

a. Ten aanzien van het in het punt 4.i.3 genoemde maximale bedrag van €115.000,= als grens voor de 
sociale woningbouw heeft de Minister van volkshuisvesting toegezegd dat dit bedrag naar boven zal 
worden bijgesteld op basis van het landelijk beeld voor de stijging van de economische waarden in 
het het kader van de WOZ. Voor Rijswijk zal dit vermoedelijk inhouden dat minder dan 40% van het 
huur bestand als sociale huurwoningen worden aangemerkt. 

 
 
3. Mededelingen 

a. Ellen Berenz meldt dat, naar aanleiding van een oproep om een buurtorganisatie te starten in het 
Rembrandt kwartier, dat zij begin mei een eerste vergadering heeft gepland. 

b. De werkplekken van Arno Behagel en Ellen Berenz zijn verhuisd van de “Ottoburg” naar het “Oude 
Raadhuis”. 

c. Het “Radio West” gebouw zal naar alle waarschijnlijkheid worden verworven door Rijswijk Wonen. 
De vergadering is benieuwd wat RW hier mee gaat doen. De Voorzitter antwoordt dat het voorlopig 
als kantoorruimte is verhuurd aan Onderwatershof. Een enkele aanwezig vertrouwt het niet en 
verwacht dat er andere plannen zullen worden ontwikkeld. De locatie heeft een maatschappelijke 
bestemming. 

d. Rijswijk Wonen is bezig met verwerven van de huizen aan de Frederik Hendirkstraat tussen de hoek 
van de Leliestraat en hoek Stadhoudersstraat. Het is de bedoeling om deze uitbreiding binnen het 
project “beschermd wonen” te verhuren. De bedrijfsruimten zijn ook opgenomen in deze plannen. 

e. Op Koninginnedag organiseert de SWR samen met de SBOR diverse festiviteiten voor de kinderen 
in Oud Rijswijk en omstreken. Op onze web-site www.sbor.nl is aanvullende informatie te vinden 

f. De web-site www.sbor.nl is vanaf begin april beschikbaar op het wereld wijde web en verschaft 
aanvullend informatie. Inmiddels hebben we al enkele positieve reacties per E-mail mogen 
ontvangen. Ook een aantal aanwezigen geven het bestuur een compliment over de inhoud en opbouw 
van de web-site. 

g. In de vorige verslag is de toelichting van De Milieu Effect Rapportage m.b.t. het trekvliettracé 
achterwege gebleven. In grote lijn gaat om een vijftal mogelijk oplossing voor de verkeersontsluiting 
van Den Haag en in het bijzonder de Binckhorst en het aangrenzende gebied. . Er worden vijf 
alternatieven onderzocht; Tracé Haagweg, Tracé Prinses Beatrixlaan, Tracé’s Trekvliet, Tracé 
Voorburg en het Mercuriustracé. De MER studie start in april 2005 en afronding van de uitvoering is 
voorzien voor 2010, maar dat is ook afhankelijk van de voortgang van de procedures, de keuze van 
de oplossing en het beschikbare budget. Er is een klankbordgroep ingesteld voor inbreng door 
belanghebbenden. 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. A_000820 Gem RWK Ontvangstbevestiging van ons bezwaarschrift OWH van 9 maart 2005, zie 
V000817 

b. O_000821 Gem RWK Uitnodiging hoorzitting 24 maart 2005 bouwv. OWH tot de 22 de tijd om 
onze bezw. kenbaar te maken. Zie V000817 

c. I_000827 Gem RWK WSO Niet vastgesteld openbaar verslag van de commissie WSO 22 maart 
2005 (stimuliering subsidie OR) + toezeggingenlijst 

http://www.sbor.nl
http://www.sbor.nl
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d. O_000831 Gem. RWK SBC Melding afrondende asfalteringswerkzaamheden kruising Gen. Spoorln 
en Brug. Elsenln 14-15 april 2005   

 
 
5. Verzonden brieven 

a. V_000817 Gem. Rijswijk College Bezwaarschrift verlening 2e bouwvergunning Onderwatershof op 
27-01-05 

b. V_000822 Gem. Rijswijk College Nadere motivering bezwaarschrift bouwvergunning Zorgcentrum 
aan de van Vredenburchweg 26 Zie V000817 

 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 
 

a. In de raadsvergadering van 15 maart 2005 is de subsidieverordening voor Oud Rijswijk vastgesteld. 
Deze heeft tot doel om bij renovatie van een aantal panden in het kernwinkelgebied aanspraak te 
kunnen maken op financiële bijdrage bij het historiseren van de gevel. 

 
 
7. Stuurgroep Oud Rijswijk 
 

a. Voor afgaand aan de vergadering werd er een schetsplan over mogelijk nieuwbouw op de ERL-
locatie gepresenteerd. In dit schetsplan plan komt een ondergrondse parkeervoorziening met 64 
plaatsen. Daar bovenop komen er aan de zijde van Schoolstraat 3 bouwlagen plus een kap. Hier 
worden 23 appartementen gesitueerd. Aan de Blekerslaan en Frederik Hendrik straat komen 9 
herenhuizen met 2 bouwlagen en een kap. Op de hoek Schoolstraat is kleine commerciële 
voorziening ingetekend. Aan de binnenzijde van het plan zijn de tuinen gepland. Ook zullen er 12 
parkeerplaatsen uit het openbare gebied verdwijnen. Op een vraag van Ruud Freeth of er sprake is 
van 4 bouwlagen antwoordde de architect dat het inderdaad om 4 bouwlagen gaat. Het SBOR is 
nooit voorstander geweest van erg intensieve bebouwing op deze locatie en daarom is vier 
bouwlagen er in ieder geval een te veel.  Daar zal een hard punt van gemaakt worden. Een van de 
aanwezigen ziet problemen ontstaan met de nu aanwezig vuilcontainers en de drukte rond de 
zaterdagmarkt. Er moet goed gekeken worden naar deze logistieke problemen. 

b. Er is alleen een procedureafspraak gemaakt over het BeeldKwaliteitPlan. We moet wel op zeer korte 
termijn nogmaals onze strategisch bezwaren aangeven. Diverse zaken zijn in strijd met het geldende 
bestemmingsplan. De bijbehorende kaart dienen ook aangepast te worden, omdat deze nu nauwelijks 
tot geen functie hebben voor de subsidieregeling. . 

c. Naar aanleiding van een vraag van Ad van Buuren hoe de SBOR denkt over de Stadstuin worden er 
door Andies Bartels o.a. over het volgende gesproken; 

1. De Stadstuin komt steeds weer bovendrijven. Dit heeft voor SBOR de allerlaagste prioriteit. 
2. De ontwikkeling van het Mallegat is niets geworden omdat de gemeente hier niet echt actief. 

d. Volgende vergadering is 28 april a.s. gepland. 
 
 
8. Overige lopende Zaken  

a. Diverse bewoners van de Esdoornstraat verbazen zich over de manier waarop de gemeente slechts 
een klein deel van de rijloper in Esdoornstraat herbestraat. Er zijn meerdere stukken die ook in 
slechte staat zijn. Willem Schuller zegt toe dat hij contact zal op nemen met de gemeente.   

b. Op 24 maart is de SBOR aanwezig geweest om onze bezwaar nogmaals toe te lichten omtrent de 
verleende bouwvergunning van Onderwatershof (zie punt ook punt 4 en 5). Vanwege de 
onduidelijkheid binnen welk wettelijk kader een dergelijke hoorzitting valt en georganiseerd dient te 
worden, heeft de SBOR hierover een vraag gesteld. Men bleef het antwoord schuldig. We 
verwachten in het verslag van de hoorzitting een duidelijk antwoord te vinden. 

c. Ad van Buuren vraagt wat er nu eigenlijk met het voormalige zwembad gaat gebeuren. Hij vindt het 
feitelijk een schandelijk vertoning voor Rijswijk. De voorzitter antwoordt dat het zwembad buiten 
ons “werk”gebied ligt. Het is meer de verantwoordelijkheid van de bewonersorganisatie “Te werve 
West”. Ellen Berenz zal naar aanleiding van deze zaak contact opnemen met opbouwwerkster van 
“Te Werve West”   
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9. Rondvraag 
a. Er zijn diverse z.g. pollers rond kerk defect. Het Bureau Openbare Ruimte (BOR) heeft gemeld dat ze 

niet meer terug komen. Uiteindelijk blijken ze toch besteld te zijn.  
 
 
10. Sluiting 

a. Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 10 mei 2005. 
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Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) die gehouden 
zal worden op: 
 

Dinsdag 14 juni om 20.00 uur 
in het buurthuis, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen bel dan naar 070-
3030649, fax of e-mail naar info@sbor.nl of buurtschapoudrijswijk@hotmail.com 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 12 april 2005  
 

• Voorafgaand aan de vergadering liggen de ingekomen en verzonden stukken vanaf 19.30 
ter inzage. (verzonden stukken zijn ook op www.sbor.nl dossiers, te vinden)  

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 
 
7. Stuurgroep Oud Rijswijk 
 
8. Overige lopende Zaken 
 
9. Rondvraag  
 
10. Sluiting  
 
 
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 

 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

Buurthuis Esdoornstraat 1, 2282 RZ 
 
Tel.:  +31(0)70 3951656 
Fax.:  +31(0)70 3951656 
E-mail: info@sbor.nl 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 10 MEI 2005 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth(voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Frans Lever 
(best.lid), Ad van Buuren(best.lid), Andries Bartels, Gijs Verheij(D66), Jaap van Zijderveld (Secr. StEOR) 
om +/- 20. 45 Arno Behagel (jongerenwerker), Klaar Toet (wijkagent), Ellen Berenz (opbouwwerker) en 
André v.d. Boor (BOR). 
Afwezig gemeld: W. van Peursen, Rina Huuksloot, André Smeele. Y. Hagenaars (PvdA), M. de Graaf 
(CDA) 
Notulen opgemaakt en verzorging e-mail door Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. Om 20.10 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
 
2. Verslag vergadering 12 april 2005 

a. Ten aanzien van 3.c. meldt de voorzitter dat als op donderdag 12 mei de koopakte passeert en dat 
Rijswijk Wonen eigenaar wordt van “Radio West” locatie. 

b. Het verslag wordt verder goedgekeurd. 
 
 
3. Mededelingen 

a. De reacties van bezoekers over de georganiseerde festiviteiten op Koninginnendag waren zeer 
positief. Dit feest is indien mogelijk voor herhaling vatbaar. 

b. Er heeft zich een nieuw bestuurslid aangemeld Mechteld Hoogzaad. Ze nu op vakantie maar zal de 
volgende vergadering aanwezig zijn. 

c. De voorzitter heeft geconstateerd dat er veel te lang vuilniszaken over de verkeersborden in de 
Esdoornstraat hebben gehangen. Dit heeft veel en onnodig twee richting verkeer tot gevolg gehad. In 
het kader van de diverse herinrichtingprojecten in de buurt vraagt de voorzitter aan André v.d. Boor 
of hij er op toe kan toezien dat de vuilniszaken tijdig worden verwijderd . André v. d. Boor heeft hier 
nota van genomen.    

 
4. Ingekomen stukken 

a. A_000833 Gem. Rijswijk College :Antwoord op onze brief van 2 maart 2005 Zie V000800 en 
verzoek voor personen die zitting nemen in een voorportaal groep ter bevordering van de 
communicatie tijdens en voor uitvoeringsprojecten (zie verder onder punt 5). 

b. O_000834 Gem. Rijswijk College Antwoord op een brief van 10 maart 2005 van de HVR en 
verzoek voor personen die zitting nemen in een voorportaal groep ter bevordering van de 
communicatie tijdens en voor uitvoeringsprojecten. 

c. I_000835 Gem Rsw Griffier Melding van de behandeling en beantwoording van V000800 in de 
commissie WSO van 26 april 2005  

d. I_000839 Gem RWK DGZ/REO Melding van Folder Stimuleringsregeling Oud Rijswijk 
e. U_000843 Gem RWK DGZ Uitnodiging 1e vergadering op 27 april 2005 van de werkgroep 

communicatie t.b.v werkzaamheden Herenstraat/Willemstraat zie O000834 
f. U_000844 Kl.bordgrp. Trevliettracé Uitnodiging vergadering klankbordgroep trekvliettracé op 27 

april 2005 20.00 standhuis Rijswijk + verslag vorige vergadering, Startnotitie MER 23 maart 2005 
en kranten artikel.   

1. Ad van Buuren zal namens de SBOR participeren. 
g. I_000847 Gem RWK WSO Niet vastgesteld openbaar verslag van de commissie WSO 26 april 2005 

(stimulering subsidie OR) + toezeggingenlijst Met o.a. inspreker over de matige kwaliteit 
Bomenbeleid Oud Rijswijk en omgeving. 

h. I_000848 Gem RWK RAAD Agenda raadsvoorstellen voor de vergadering van 24 mei (+26 mei) 
Met o.a. voorstel Bomenbeleid Oud Rijswijk en omgeving 

i.  M_000849 John Crul E-mail over zwerver(s) die slaapt in het portiek van het flat boven de Aldi. 
1. Deze klacht is door de SBOR direct doorgeven aan onze wijkagent. Deze heeft een 

surveillancerapport op gesteld voor zijn collega’s. Deze hebben eenmaal een persoon 
aangetroffen in het portiek. Willem Schuller vraagt of iets gedaan kan worden aan het min of 
meer structurele probleem van zwervers in Oud Rijswijk. Klaar Toet antwoordt dat de wet 
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hem helaas niet zoveel mogelijkheden beidt. Er wordt beboet maar vaak is dweilen met 
kraan open.  

j. M_000850 Y. Hagenaars (PvdA) E-mail Of de SBOR een standpunt heeft over het Bomenbeleid 
Oud Rijswijk. 

1. De SBOR betreurd het dat dit plan niet in de SGOR is ingebracht omdat dit een intergraal 
onderdeel is van het BeeldKwalteitplan. Opeens lag het stuk er. De SBOR zal op dit moment 
geen reacties op het stuk geven. Daarvoor is het nu helaas te laat.  

2. Er wordt door één van de aanwezigen gemeld dat er in de Doelenstraat veel overlast is door 
ernstige vervuiling door de bomen aldaar. De gemeente heeft wel eens maatregelen genomen 
met lokstoffen en lieveheersbeestjes. Er ontstaat door deze situatie ook vreemd en hinderlijk 
parkeergedrag van de omwonenden.  

 
 
5. Verzonden brieven 

a. V_000840 SGOR  SGOR commentaar op BKP. 
 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 
 

a. Zie punt 4 g, h en j 
b. Ooit is de SGOR over een Historisch Cultureel Centrum in Oud Rijswijk gesproken. Helaas zijn we 

dit punt kwijt geraakt. Het komt nu waarschijnlijk in de nieuwe bibliotheek. 
 
 
7. Stuurgroep Oud Rijswijk 
 

a. Enkele weken geleden heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeentesecretaris, dhr. A. de 
Baat en Dir. DGZ Dhr J. Brugman en Ruud Freeth en Andries Bartels over procedures en algemene 
zaken rond het Masterplan. Er is onder andere afgesproken om een communicatie werkgroep op te 
zetten die de herbestratingprojecten in Oud Rijswijk communicatief gaat begeleiden. (zie punt 4.a. 
en 4.b.). Voor deze werkgroep heeft het buurtschap voor de SBOR Frans Lever en Hans v.d. Linden 
aangemeld. Ook hebben we André Smeele verzocht om namens de SBOR deel te nemen. Jaap v. 
Zijdeveld meldt dat Ruurd Pague namens de Stichting Eigenaren Oud Rijswijk in deze groep 
meewerkt. 

b. Frans lever legt uit wat de bedoeling van deze werkgroep is 
1. Het doel is om bewoners en de bezoekers van Oud Rijswijk middels publicaties en het 

etaleren van de plan uit te leggen wat,  waar en wanneer de gemaakte plannen worden uit 
gevoerd. Het de bedoeling om gedurende de werkzaamheden om de veertien dagen te bijeen 
te komen. Mochten er zich calamiteiten tussentijd voordoen dan kunnen we Mw. Nel de 
Bruin (Vergunning en handhaving ) aanspreken  

2. Het werk is verdeeld in 5 fasen. Om goed advies te kunnen geven is het zeer wenselijk dat 
we de administratieve bepalen rond dit project ter inzage hebben. Dit is toegezegd, maar is 
nog niet beschikbaar. 

3. Vanuit de vergadering wordt gevraagd om toch vooral op kwaliteit en correctheid 
(beluchtingroosters, kolken, deugdelijk straatwerk ,etc.) van het werk te letten.  

4. Volgende vergadering is op 11 mei a.s 
c. Op de SGOR vergadering van 28 april j.l. is er door de voorzitter gevraagd wat het standpunt de 

SBOR is ten aanzien van de bouwhoogte van de ERL-locatie. De SBOR heeft gesteld dat 
bouwhoogte moet voldoen aan de in het bestemmingsplan vastgesteld hoogte; dat wil zeggen 
maximaal 2 bouwlagen + kap. Ook dient het er gebouwd te worden binnen het bestemmingsplan 
vastgestelde regels en eisen. 

d. De vergadering was op een zeer ongelukkige tijdstip (16.00 uur). Het wordt dan moeilijk om voor 
partijen vertegenwoordigers te sturen. De HVR ontbrak dan ook. De OHVR heeft nood gedwongen 
twee deelnemers afgevaardigd. Daar is best begrip voor, maar formeel zijn de vertegenwoordigers 
van de SGOR echter benoemd door het gemeentebestuur.. Dossierkennis is bovendien onontbeerlijk 
om tot een goede invulling te komen.  

e. Tijdens deze vergadering is voornamelijk gesproken over het BKP. Er is met de inbreng van het 
SBOR en de HVR, alsmede met inbreng van Stichting Eigenaren Oud Rijswijk een advies opgesteld. 
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Met name StEOR willen graag zien dat er een inventarisatie van alle gevels in winkelgebeid wordt 
beschreven in het BKP. Jaap van Zijderveld meldt dar StEOR dit graag wil uitvoeren met ingehuurd 
deskundigen. Voor de financiering van de benodigde €100.000 zoek de stichting naar mogelijkheden 
van subsidies en sponsoren, want ze moeten het zelf betalen. Inmiddels is er een advies van de 
SGOR opgesteld waarin wij veel van de punten die regelmatig in deze vergaderingen en verslagen 
zijn besproken, verwerkt. Op 30 mei a.s. zal het college haar uiteindelijk voorstel presenteren. 
Uiteraard hopen we dat de adviezen van de SGOR worden overgenomen.  

f. De stimuleringsregeling is inmiddels in werking. Het blijkt nu al dat het een uiterst moeizaam proces 
is om maximaal €7500,= subsidie aan te vragen. Dat is voortdurend een punt van kritiek van de 
SBOR geweest, maar wij waren helaas de enige.De StEOR heeft op het laatst nog getracht het 
maximum bij te stellen tot €10.000,=. De StEOR en SGOR spreken af dat zij gezamenlijk medio 
september 2005 inventariseren wat de stand van zaken is en dit zullen melden aan de gemeente en 
SGOR.  Het zou jammer zijn als er geen, of onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de regeling.  

 
 
8. Overige lopende Zaken  

a. De StEOR meldt dat zij een onderzoek gaan starten om tot een gedegen advies te komen tot de 
oprichting van een parkeerfonds. Uiteindelijk moet leiden tot een gebouwde parkeervoorziening in 
Oud Rijswijk. 

b. In Groot Rijswijk Regelrecht is een aanvraag gepubliceerd voor een explo itatievergunning van café-
restaurant in Herenstraat 51. Zowel het bestemmingsplan en het horecabeleid Oud Rijswijk  voor dit 
adres staan dit niet toe. Gijs Verheij meldt dat naar aanleiding van schriftelijk vragen aan het college 
de burgemeester heeft geantwoord dat er geen horeca gelegenheid meer komt op nummer 51.  

c. Ellen Berenz meldt naar aanleiding van een vraag tijdens de vorige vergadering, dat binnen de 
buurtorganisaties van Rijswijk Midden geen problemen bekend zijn rond het oude zwembad.  

 
 
9. Rondvraag 

a. Er zijn vragen 
 
 
10. Sluiting 

a. Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 14 juni 2005. 
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Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) die gehouden 
zal worden op: 
 

Dinsdag 12 juli om 20.00 uur 
in het buurthuis, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen bel dan naar 070-
3030649, fax of e-mail naar info@sbor.nl of buurtschapoudrijswijk@hotmail.com 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 14 juni 2005  
 

• Voorafgaand aan de vergadering liggen de ingekomen en verzonden stukken vanaf 19.30 
ter inzage. (verzonden stukken zijn ook op www.sbor.nl dossiers, te vinden)  

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 
 
7. Antwoord college m.b.t. de ontwikkelingen rond Onderwatershof. 
 
8. Rondvraag  
 
9. Sluiting  
 
 
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 

 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

Buurthuis Esdoornstraat 1, 2282 RZ 
 
Tel.:  +31(0)70 3951656 
Fax.:  +31(0)70 3951656 
E-mail: info@sbor.nl 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 14 JUNI 2005 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth(voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Mechteld 
Hoogzaad (best.lid), Frans Lever (best.lid, om +/- 21.00), Ad van Buuren(best.lid), Gijs Verheij(D66), Arno 
Behagel (jongerenwerker), Klaar Toet (wijkagent), Ellen Berenz (opbouwwerker), Nico Kohler (RGR) en 
Hennie v.d. Horst (GBR) 
Afwezig gemeld: W. van Peursen, Andries Bartels, Ger Visser, Fam. Ruijtenbeek, Jos Bolte (Weth.), Betty 
Trinthamer (VVD)  
Notulen opgemaakt en verzorging e-mail door Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 10 mei 2005 

a. Bij het bezorgen van de notulen heeft de bezorger per ongeluk zijn bezorglijst in een brieven bus 
gedeponeerd. Hierna was niet meer mogelijk om de overblijvende adressen tijdig te voorzien van de 
notulen. Onze excuses voor dit ongemak. 

 
 
3. Mededelingen 

a. We verheugen ons met komst van een nieuw bestuurslid. Mechteld Hoogzaad zij komt ons bestuur 
versterken. Zij is werkzaam in het buurtbeheer in Laak. Na de zomervakantie zal duidelijk worden 
hoe de taken verdeeld worden binnen het bestuur. 

b. Arno Behagel meldt dat de recentelijk geplaatste JOP op 16 a.s. door Weth. Tiemstra offic ieel zal 
worden geopend. Inmiddels is de JOP overdag al een enkele maal gebruikt door personen van 
middelbare leeftijd. Arno hoopt dat dit goede voorbeeld zich verder ontwikkeld.  

c. Een aanwezig echtpaar vraagt aandacht voor de mogelijkheid van het starten van FOCUS projecten 
binnen de gemeente Rijswijk. Deze projecten moeten het mogelijk maken om gehandicapten die 
intensieve verzorging en begeleiding nodig hebben, toch zelfstanding te kunnen laten wonen. 
Statistisch gezien voldoet Rijswijk aan de voorwaarde van FOCUS. Nu moet de politiek, de raad, 
gemeente en de woningcorporaties hun medewerking nog verlenen om dit alles mogelijk te maken. 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. U_000852 Kl.bordgrp. Trekvliettracé Uitnodiging vergadering klankbordgroep trekvliettracé op 17 
aug 2005 20.00 Roeivereniging de Laak + verslag vorige vergadering 26 april 2005 + EMAIL lijst 

b. M_000854 E-mail Gem RWK WSO Uitnodiging Presentatie bijeenkomst op 30 mei 2005 
voorafgaand aan com. WSO van 8 juni 2005 met o.a. de introductie van het BKP 

c. I_000855 Gem RWK WSO Raadsbesluit Benedictuslocatie besproken op vergadering WSO 28 april 
2005 

d. I_000867 Gem RWK ABVM Agenda en diverse stukken voor commissie ABVM vergadering op 8 
juni 2005 

e. I_000868 Gem RWK OWSZ Agenda en diverse stukken voor commissie OWSZ vergadering op 6 
juni 2005  

f. I_000869 Gem RWK WSO Agenda en diverse stukken voor commissie WSO vergadering op 8 juni 
2005 

g. I_000870 Gem RWK ABVM Niet vastgesteld openbaar verslag van de commissie OWSZ 26 april 
2005_00083 

 
 
5. Verzonden brieven 

a. Er zijn geen brieven verzonden 
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6. Nieuws uit de raadstukken 
 

a. Er is een convenant Wonen, Zorg en Welzijn door de SWR, gemeente, woningcorporaties en 
Florance ondertekend.  

b. Na een lange tijd van overleg wordt het (gewijzigde) BeeldKwaliteitPlan Oud Rijswijk door de raad 
vastgesteld. Punt die afwijkend van het bestemmingsplan zijn zullen worden verwijderd of zo 
worden geformuleerd dat deze voldoen aan het bestemmingsplan 

 
 
7. Stuurgroep Oud Rijswijk 
 

a. Leden die zitting hebben in de communicatie werkgroep die de herinrichtingsprojecten rond Oud 
Rijswijk begeleid geeft aan dat deze manier van werken met gemeenten en uitvoerende voor 
bewoners en ondernemers bijdraagt aan meer duidelijkheid en is een positieve bijdrage van het 
gehele proces. Voor 22 juli moet de werkzaamheden in Heren- en Willemstraat (tot Emmastraat) zijn 
afgerond. Er is toegezegd dat dit wordt gerealiseerd. Met betrekking tot de veiligheid spreekt de 
werkgroep zijn zorg uit over de koperen scheiding parkeer/wandelstrook in het brede deel van de 
Herenstraat. De praktijk zal moeten uitwijzen of dit mogelijk tot ongelukken kan leiden. De 
voorzitter antwoordt dat dit bij de schouw op 25 juli a.s. met de commissie Veilig Ondernemen, 
Werken en Wonen zal worden bekeken. De nieuwe bomen zullen pas in het najaar worden 
aangeplant. Tot die tijd zullen er plantenbakken worden geplaatst. 

b. Na de bouwvakvakantie wordt er begonnen aan het Ruysdealplein en de van Vredenburchweg. 
Ondanks de definitieve status van de tekeningen en de plannen hoopt de vertegenwoordiger van de 
van Vredenburchweg dat de gemeente alsnog bereid is om een aantal zeer onlogische bestrating 
lijnen/structuren in het plan aan te passen. De OHVR gaat bij alle ingangen van wandel/winkel 
gebied spandoeken op hangen om het fietsen in dit gebied te ontmoedigen en tegen te gaan. 

 
 
8. Overige lopende Zaken  

a. Op 27 mei (vrijdagavond) heeft Willem Schuller bij de huurder van de zaal boven de bibliotheek zijn 
beklag gedaan over het gedrag van kinderen van de ouders die aldaar verbleven. De Kinderen waren 
bezig de fietsenhouders uit het school plein te trekken. Ook heeft een activiteit van SBOR last van 
rond rennende kinderen in de gang boven en naast de ruimte waar we nu zitten. Er zal een 
schriftelijke klacht uit gaan naar de afd, Accommodaties van de gemeente die de ruimte verhuurd 

b. Tijdens een bijeenkomst van bewoners van het “Rembrandtkwartier” is gesproken over de WHO en 
de consequenties hiervan. Gijs Verheij meldt dat deze wet nog moet besproken (en worden 
goedgekeurd) in de tweede kamer. De gemeente (Anneke Sherp) is al wel bezig met het opzetten van 
een uitgebreide voorlichting. 

c. De gemeente(college) had toegezegd om voor 2 juni 2005 antwoord te geven op de ingediende 
bezwaarschriften tegen de verlening van een bouwvergunning voor Onderwatershof. We hebben nog 
geen antwoord mogen ontvangen. 

d. André Smeele meldt dat er zeker 10 bezwaarschriften/zienswijzen zijn ingediend bij de gemeente 
tegen een mogelijke verlening van een horeca vergunning voor herenstraat 51. De voorzitter meldt 
dat er nog geen vergunning is verleent. De algemene plaatselijke verordening artikel 2.3.1.2. staat dit 
ook niet toe.  

1. lid 1 het is verboden een horecabedrijf te exploteren zonder vergunning van de burgemeester. 
2. lid 2 De burgermeester weigert de vergunning als bedoeld in het eerste lid indien de vestiging of de explotatie 

van het horecabedrijf in strijd is met een geldend bestemmingplan. 
 
 
9. Rondvraag 

a. Omdat André van de Boor niet aanwezig is zal de heer Jacobs zijn klacht en vraag over de vuile 
bankjes in het winkelgebied schoon te maken direct aan hem richten. De voorzitter zegt dit mee te 
nemen in de eerdere genoemde schouw, zie punt 7a  

 
 
10. Sluiting 

a. Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering. Onder voorbehoud is de volgende vergadering is op 
12 juli 2005. 



Versie 05-09-2005                                                                                                                                  n000900.doc 
 

 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) die gehouden 
zal worden op: 
 

Dinsdag 13 september om 20.00 uur 
in het buurthuis, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen bel dan naar 070-
3030649, fax of e-mail naar info@sbor.nl of buurtschapoudrijswijk@hotmail.com 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 12 juli 2005  
 

• Voorafgaand aan de vergadering liggen de ingekomen en verzonden stukken vanaf 19.30 
ter inzage. (verzonden stukken zijn ook op www.sbor.nl dossiers, te vinden)  

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 
 
7. Werkgroep Communicatie Oud Rijswijk 
 
8. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
 
9. Ontwikkelingen van de verschillende onderdelen van het Masterplan Oud Rijswijk 
 
10. Overige lopende zaken  
 
11. Rondvraag  
 
12. Sluiting  
 
 
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 

 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

Buurthuis Esdoornstraat 1, 2282 RZ 
 
Tel.:  +31(0)70 3951656 
Fax.:  +31(0)70 3951656 
E-mail: info@sbor.nl 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 12 JULI 2005 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth(voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Mechteld 
Hoogzaad (best.lid), Frans Lever (best.lid), Yvonne Hagenaars (PvdA), Gijs Verheij(D66),  
Afwezig gemeld: Andries Bartels, Klaar Toet (wijkagent) Mw. R. Huukslot, Ellen Berenz(opbouwwerkster), 
André van de Boor(BOR)  
Notulen opgemaakt en verzorging e-mail door Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 14 juni 2005 

a. Bij punt 8d merkt Willem Schuller op dat nog geen vergunning is verleend  
 
 
3. Mededelingen 

a. Cindy van Vliet van Haagsche Courant heeft de voorzitter gebeld over het fietsen in de Herenstraat. 
In het kader van zijn lidmaatschap in de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen 
en werken heeft de voorzitter gemeld dat er serieus gepraat moet worden over het gefaseerd invoeren 
van het fietsen in het wandelgedeelte van de Herenstraat. 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. O_000876 Gem RWK CRP Ontvangst bevestiging inzake klacht "Chinese groep" zie V000871 
b. Uitnodiging voor een vergadering over de bouwplannen van Prins Maurits School 

1. De PMS heeft op 16 juni j.l een presentatie gehouden over nieuwbouw. Er was nieuw 
maquette te zien hoe het nieuwe schoolgebouw er zal gaan uit zien.  

2. De PMS is voornemens om een voorlopige bouwaanvraag in te dienen waarbij binnen de 
grenzen van het bestemmingsplan wordt gebouw. Als de PMS echter de beschikbare ruimte 
optimaal wil benutten heeft de architect heeft aangegeven om een artikel 19 procedure te 
starten om dit te realiseren. 

 
 
5. Verzonden brieven 

a. V_000871 Gem RWK ACCO Klacht over de huurders van de voormalige gymzaal boven de 
bibliotheek  

 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 

a. De gemeente wil in de toekomst een klacht beantwoorden binnen 10 weken i.p.v. 6 weken na 
ontvangst. Voor de bezwaarschriften bij de Bijstandswet worden extra krachten ingehuurd om de 
grote bulk te verwerken. 

b. De wijkbezoeken van het college krijgen een andere opzet. Er wordt een notitie verwacht na de 
volgende B&W vergadering. Acties voortkomend uit deze werkbezoeken zullen direct worden 
overgedragen aan één van de twee aanspreekpunt in de wijk, die de voorgang zullen bewaken.  

 
 
6.1  Werkgroep Communicatie Oud Rijswijk 

a. De koperen afscheiding in het brede deel van Herenstaart is niet alleen een scheiding voor het 
parkeren maar functioneert tevens als afwatering. Aanvankelijk waren natuurstenen stroken gepland. 

b. Volgens de HVR is verlichting niet conform het BeeldKwaliteitPlan. In dit kader kunnen er ook 
twijfels zijn bij de Stichting van eigenaren zijn over het historiseren van de gevels. Door de 
gemeente is gemeld dat de verlichting aan de gestelde normen voldoet. 

c. Aanpassingen die geen geld kosten kunnen worden uitgevoerd. 
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d. M.b.t. het Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken dient men wel degelijk 

rekening te houden met gestelde eisen. De ondernemers verwachten veel van de schouw die op een 
ander tijdstip is gehouden dan was afgesproken. De brandweer had voorgesteld dit op een 
zaterdagmiddag te doen om mogelijk knelpunten beter aan te tonen 

e. Het fietsgedrag in Herenstraat is onderdeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen. 
  
 
7. Antwoord van het college op het ons bezwaarschrift tegen  het verlenen van de bouwvergunning 

voor Onderwatershof.  
 

a. Een van de aanwezige bewoners heeft het antwoord van gemeente (kenmerk 05.001965/dgz/v&h 15 
juni 2005) op ons bezwaarschrift (V000817 en V000820) grondig bestudeerd. De conclusie van de 
lezer is dat dit antwoord niet afdoende is omschreven en dus vatbaar is voor beroep.  

b. De voorzitter meldt dat het bestuur nog geen standpunt heeft ingenomen op de vraag of er wel of 
geen beroepschrift wordt ingediend bij de bestuursrechter. De voorzitter verzoekt de aanwezigen hun 
standpunt te bepalen en ter vergadering kenbaar te maken.  

1. Yvonne Hagenaars (PvdA) vraagt aandacht voor het lot van voormalige bejaarde bewoners 
van Onderwatershof. Zij zou graag zien dat deze bejaarde bewoners zo spoedig mogelijk 
kunnen terugkeren naar de nieuwbouw van Onderwatershof.   

2. Andere aanwezigen hebben veel problemen met procedurefouten die het college en de 
gemeente keer op keer maakt. Onderwatershof is één van de bouwprojecten die moet worden 
uitgevoerd. Er staan in de toekomst nog meerdere plannen op de rol in Oud Rijswijk. Ook 
hier heeft de SBOR via de rechter de gemeente een halt toegeroepen. Men heeft begrip voor 
het standpunt van Yvonne Hagenaars, maar is van mening dat de werkwijze van de 
gemeente niet kan worden getolereerd. 

3. Besluiten die in de parkeernota zijn vastgelegd worden niet toegepast. 
4. De SBOR heeft als lid en samen met de andere leden van de Stuurgroep Oud Rijswijk 

meerdere malen uitdrukkelijk gewezen op de mogelijk problemen rond het project 
Onderwatershof. 

5. Het college blijkt niet in staat om oplossingen aan te dragen.  
c. Na enige discussie wordt de conclusie getrokken, dat de vergadering van opvatting is dat bestuur 

beroep moet aantekenen tegen de beslissing van het college op het door de SBOR ingediende 
bezwaarschrift. Deze opvatting zal door het bestuur worden uitgevoerd. De opvatting van de 
voorzitter, dat op dit moment geen voorlopige voorziening moet worden aangevraagd, wordt 
ondersteund. Daardoor wordt nu geen blokkade op de bouw gelegd. De vergunninghouder is 
gerechtigd om te starten met de bouw. 

 
 
8. Rondvraag 

a. Een van de aanwezige bewoners stelt voor om het parkeer terrein op de Tuinstraat te voorzien van 
twee parkeerlagen. Eén laag gedeeltelijk in de grond. Er wordt door een van aanwezigen opgemerkt  
dat het bestemmingsplan dit ter plaatse niet toestaat.  

b. Voor het huis (V. Vredenburchweg/Ruijsdaelplein) van Hans v.d. Linden (lid van werkgroep 
communicatie Oud Rijswijk,)  staat een Lindeboom, deze moet in de herinrichtingplannen worden 
gekapt. Aan de overkant in het staat een Es. Deze moet ook worden gekapt en wordt vervangen door 
een Lindeboom. Hij vraagt zich af wat de zin hiervan is? 

 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. Onder voorbehoud is de volgende vergadering is op 
12 augustus 2005 anders op 13 september 2005 na de vakantieperiode. 
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Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) die gehouden 
zal worden op: 
 

Dinsdag 11 oktober om 20.00 uur 
in het buurthuis, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen bel dan naar 070-
3030649, fax of e-mail naar info@sbor.nl of buurtschapoudrijswijk@hotmail.com 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 13 september 2005  
 

• Voorafgaand aan de vergadering liggen de ingekomen en verzonden stukken vanaf 19.30 
ter inzage. (verzonden stukken zijn ook op www.sbor.nl dossiers, te vinden)  

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 
 
7. Werkgroep Communicatie Oud Rijswijk (herinrichting Herenstraat, Willemstraat, Van 

Vredenburchweg, Ruysdaelplen) 
 
8. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
 
9. Parkeren in Oud Rijswijk (zie bijgevoegde notitie van Hans van der Linden) 
 
10. Stuurgroep Oud Rijswijk 
 
11. Overige lopende zaken  
 
12. Rondvraag  
 
13. Sluiting  
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 

 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

Buurthuis Esdoornstraat 1, 2282 RZ 
 
Tel.:  +31(0)70 3951656 
Fax.:  +31(0)70 3951656 
E-mail: info@sbor.nl 
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I000893 
Rijswijk, 19 augustus 2005 

 
Over het belang van parkeren in Oud Rijswijk 
 
Wie zijn belanghebbend bij een goed parkeerbeleid en wat is een goed parkeerbeleid?? 
 

• Alle bewoners  
en zelfs de bewoners die zelf geen auto hebben, want zij moeten zich t.z.t. tussen de 
vele geparkeerde auto’s door wringen 

 
• Alle ondernemers en eigenaren van winkels en bedrijven  

(rentabiliteit van bedrijf en/of gebouw is mede afhankelijk van een goede 
bereikbaarheid (= parkeer accommodatie voor personeel en voor klanten) 

 
• SBOR (buurtschap) 

claimt de bewoners te vertegenwoordigen 
 

• Stichting Eigenaren Herenstraat  
claimt de bedrijven en eigenaren te vertegenwoordigen. 

 
De gemeentelijke overheid heeft vanuit haar publieke taak (onafhankelijk regelgever en 
wethandhaver) het parkeer probleem herkend en ook erkend door naast het bestemmingsplan 
ook een parkeernota vast te stellen.  

Op basis van die nota zal de onafhankelijke gemeente bij een vergunningverlening 
(bouwen, verbouwen, gebruik enz.) ook de parkeervraag controleren en parkeereisen 
stellen voor het eigen terrein, alvorens vergunning te verlenen. 

 
Omdat de gemeente in Oud Rijswijk meestal vrijstelling geeft van die parkeereisen zal er op 
den duur (of nu al) een parkeerplaatsen tekort ontstaan, waardoor er een gereguleerd (betaald 
parkeer regiem) noodzakelijk wordt. Omdat daarmee het aantal parkeer plaatsen niet toeneemt 
zullen er garages nodig worden; maar waar kunnen die gebouwd worden? Plek / locatie keuze 
is dringend gewenst want “De toekomst is gister begonnen”. 
 
Vandaar de strubbelingen rond “Onderwatershof”. Die locatie is één van de weinige locaties 
waar extra plaatsen gebouwd kunnen worden ten algemener nutte! De omwonenden, 
waardoor er elders plaatsen vrij komen voor het centrum. Komt die garage er om enige 
financiële reden of anderszins niet, dan wordt het parkeren daar “op straat” opgelost en zijn 
Rembrandtkwartier, kerk en Oud Rijswijk hun overloop/reserve kwijt. Ook de markt 
kooplieden kunnen hun vrachtauto’s niet meer kwijt en het woonmilieu in de woonstraten is 
weg. 
 
Het bouwplan Onderwatershof is naast huisvesting voor bejaarden, nu vooral een “laatste” 
kans om tot extra parkeerplaatsen te komen, in plaats van tot nog minder. 
 
Mij lijkt het dat belanghebbenden zich tot de gemeente moeten wenden om de garage 
gerealiseerd te krijgen. 
 
De bouw ervan kan door Rijswijk Wonen gebeuren. De financiering door het (nog steeds niet 
opgerichte, maar noodzakelijke) parkeerfonds. 
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Graag stel ik voor aan; 
 

A. Het SBOR om initiatief te nemen in het belang van de bewoners; 
B. De Eigenaren Stichting om initiatief te nemen in het belang van hun “achterban”.  

 
Om overleg te plegen met het college van B en W / Rijswijk Wonen / Onderwatershof om tot 
oprichting te komen van een parkeerfonds en tot realisering van een eerste garage voor Oud 
Rijswijk zodat daarna het verzorgingsgebouw snel gerealiseerd kan worden (en het “Zwarte 
Pieten”kan stoppen). 
 
Hoe langer de garages op zich laten wachten, hoe moeilijker het parkeerprobleem op te lossen 
valt en de woonstraten op veel punten onleefbaar. 
 
 
 
 
 
Hans van der Linden 
Ruysdaelplein 37  
2282BJ RIJSWIJK 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 13 SEPTEMBER 2005 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth(voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Mechteld 
Hoogzaad (best.lid), Frans Lever (best.lid), Ad van Buuren (best.lid), Andries Bartels, Klaar Toet 
(wijkagent), André van de Boor(BOR tot 21.00 uur), Ellen Berenz (opbouwwerkster), Weth W. 
Mateman(CDA), G. Verheij(D66), H. v d Horst(GBR), I. Fischer(GBR), K. de Graaf(CDA tot 21.00 uur),  
A. Sterk(VVD), A. Passenier(VVD), R. v. Hemert(VVD) 
Afwezig gemeld: W. van Peursen, Mw. R. Huuksloot, Betty Trinthamer (VVD), Arno Behagel 
(jongerenwerker), Fam. Burgwal.  
Notulen opgemaakt en verzorging e-mail door Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 12 juli 2005 

a. Bij aanwezig André van de Boor(BOR) toevoegen en bij afwezig W. van Peursen en E. Veldman 
toevoegen. 

b. Punt 4.b.2: Voor het verschuiven van de nieuwbouw van de PMS tot de rooilijn is een art. 19 
procedure vereist. Het schoolbestuur heeft twijfels over het voeren van de procedure. Geconstateerd 
wordt dat, als het nieuwe schoolgebouw hierdoor beter wordt en indien het bouwplan helder aan de 
buurt kan worden uitgelegd, er mogelijk geen procedurele problemen hoeven te ontstaan.  

c. Punt 8.a: Volgens de Stichting Eigenaren Oud Rijswijk is de gemeente geen voorstander van een 
parkeergarage aan de Tuinstraat. De voorzitter meldt dat dit al ter sprake is geweest. 

d. Punt 8.b: H. v.d. Linden meldt dat de Lindeboom en een Plataan niet hoeven te worden gekapt. De 
“Es” past niet meer in het “beeld” van de nieuw aanplant en zal worden gekapt. Andre van de Boor 
zegt, dat hier in ieder geval naar wordt gestreefd. 

 
 
3. Mededelingen 

a. Ellen Berenz vraagt of er ondersteuning van kinderwerkster nodig is om de problemen op te lossen 
van de overlast zoals in een brief aan de gemeente(V000871) is beschreven. Geconcludeerd wordt 
dat dit een direct probleem is voor de ouders die hun kinderen ’s avonds mee nemen als zij zelf aan 
het dansen zijn. Zij moeten dit zelf oplossen. 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_000878 Ger Visser Commentaar op het verweer van de gemeente Rijswijk in de uitspraak op het 
bezwaarschrift dd 14 juni jl (Zie v000822  

b. I_000881 Gem. Rijswijk Handelingen van de Gemeenteraad van Rijswijk, vergadering van 12 april 
2005 

c. O_000882 Rechtbank 's-Gravenhage Sector bestuursrecht procedurenummer 05 / 5061 WW44 AA 
Bevestiging van ontvangst van het Beroep tegen de beslissing d.d. 14 juni 2005 van het College van 
Burgemeester en Wethouders betreffende bezwaar tegen de schikking van 27 januari 2005, kenmerk 
05.000698/DGZ, waarbij vergunning werd verleend voor het geheel vernieuwen van het 
zorgcentrum “Onderwatershof”, gelegen aan de Van Vredenburchweg 26 te Rijswijk.  

d. I_000885 Rechtbank 's-Gravenhage Sector bestuursrecht procedurenummer 05 / 5061 WW44 AA 
De Stichting Onderwatershof maakt kenbaar dat het als derde partij wil deelnemen aan de genoemde 
procedure. Het stuk is voorzien van een eerder ingezonden stuk door Aantjes en Schakel 3 augustus 
en 11 april 2005 en een rapport van Ernst en Young over het transformatieproces m.b.t. vertraging 
van de nieuwbouw gedateerd 8 februari 2005  

e. I_000886 Cliëntenraad Stichting Onderwatershof Verzoek om het verzet te staken in het belang van 
een groep hoogbejaarde Rijswijkers (voorzitter Frans van Drunen voorzitter) 

f. I_000887 Stadsgewest Haaglanden Uitnodiging vergadering Klankbordgroep Trekvliettracé op 17 
augustus 2005 en verslag van 26 april 2005 + stukken met o.a richtlijnen voor de MER rapportage  

g. I_000893 Hans van der Linden Over het belang van parkeren in Oud Rijswijk, voorstel over de 
noodzaak van een gebouwde parkeervoorziening.  
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h. I_000894 Smit-Kobus Fysio OWH Over de gevolgen voor bewoners OWH m.b.t. vertraging 
nieuwbouw 

i.  O_000895 Gem RWK CRP 05.007231 23/08/2005 Ontvangstbevestiging inzake brief aan de raad 
m.b.t. Onderwaters  zie V000892 en (V000891) 

j. M_000906 John Crul E-mail 8 september 2005 Glasbak op de Haagweg  
k. I_000907 Mr M van Kallen kv05130 15 aug 2005 Antwoord op de brief van de cliëntenraad OWH 

zie ook I000886 en V000890  
l.  M_000911 Fietsbond E-mail van de heer Ruitenberg over een mail aan Menno de Graaf over fietsen 

in en door de herenstraat met diverse stukken. Na enige discussie wordt afgesproken over dit 
onderwerp een keer geagendeerd te spreken. 

 
 
5. Verzonden brieven 

a. V_000879 Rechtbank 's-Gravenhage Sector bestuursrecht Beroep tegen de beslissing d.d. 14 juni 
2005 van het College van Burgemeester en Wethouders betreffende bezwaar tegen de schikking van 
27 januari 2005, kenmerk 05.000698/DGZ, waarbij vergunning werd verleend voor het geheel 
vernieuwen van het zorgcentrum “Onderwatershof”, gelegen aan de Van Vredenburchweg 26 te 
Rijswijk. 

b. V_000890 Cliëntenraad Stichting Onderwatershof Antwoord op een brief van Cliëntenraad Stichting 
Onderwatershof.   

c. V_000891 Gem RWK Raad Brief aan de raad over de berichten in pers en reactie i.v.m. de 
mogelijke vertraging van de nieuwbouw Onderwatershof  

d. V_000892 Begeleidingsbrief voor Rijswijk Wonen, College, OWH voor het antwoord (V000890) op 
brief Cliëntenraad OWH 

 
 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 

a. Er zijn op dit moment bij toegezonden stukken geen belangrijke stukken die direct betrekking 
hebben op Oud Rijswijk. Op de website www.rijswijk.nl is vaak andere en aanvullende informatie te 
vinden. Een voorbeeld hiervan is de B&W besluitenlijst van 28 juni 2005, waarin B&W het 
“voornemen” uitspreekt “om het verzoek van de heer M. de Vreugd tot het verlenen van vrijstelling 
voor de vestiging van lichte horeca in het perceel Herenstraat 51 alhier af te wijzen;” 

  
 
7. Werkgroep Communicatie Oud Rijswijk  

a. Gedurende de vakantie is er niet echt vergaderd. Er is na de vakantie conform de planning, een start 
gemaakt aan de Van Vredenburchweg en Emmastraat. 

b. Volgens Jaap van Zijderveld is het resultaat herinrichting niet conform de gemaakte toezegging 
gedurende een bijeenkomst in de Oude Kerk. Er is toen toegezegd dat de herinrichting van het 
Tollensplein als referentiekader zal dienen. J.v.Z is nog op zoek naar het verslag van deze 
vergadering. (toelichting notulist: zie verslag van 8 juni 2000 gem. Rijswijk kenmerk LdM-BOC-01921200 d.d. 5 
oktober 2000.) 

c. De verlichting blijft een punt van discussie. De OHVR verwachtte bij de laatste presentatie in de 
Oude Kerk onder meer problemen met aanbrengen van de feestverlichting. 

d. Hans v.d. Linden geeft aan dat de intentie van de werkgroep is om te communiceren met de 
bewoner. Echter, de gemaakte plannen kunnen op geen enkele wijze worden aangepast of worden 
bijgesteld. Als voorbeeld wordt het verdwijnen van de oversteekstoplichten over de Steenlaan 
genoemd. Veel bewoners vinden dit niet juist. Er zal vermoedelijk eerst iets moeten gebeuren 
voordat de gemeente tot een ander inzicht komt. Zie punt 8  

e. Rond de T-kruising Jozef Israellaan en de Van Vredenburgweg komt een zeer grote drempel, 
waardoor er min of meer een “plein” ontstaat. Dit kan mogelijk een onoverzichtelijk en 
verkeersonveilige uitstraling hebben.  

f. De aannemer zal, door het fietspad versmald aan te leggen, trachten de lindeboom te sparen. 
g. Er ontbreekt nog steeds actuele informatie in de panelkasten van de gemeente.  
h. Met betrekking tot de nieuw aan te planten bomen is gekozen voor verschillende soorten. André van 

de Boor meldt dat een “mono” cultuur van bomen bij ziekte veel kwetsbaarder is. 

http://www.rijswijk.nl
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i.  De omleidingborden in de buurt komen verwarrend over bij het publiek. André van de Boor heeft dit 
ook ervaren. Hij heeft nogmaals de plaatsing van de borden gecontroleerd en het blijkt correct te 
zijn.  

Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen wordt afgesproken, dat iedereen zijn of haar 
opmerkingen inlevert bij de leden van de werkgroep. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, zullen de 
punten alsnog worden ingebracht, zodat er mogelijk nog aanpassingen kunnen worden verwerkt. B&W 
zijn hiertoe bevoegd. 

 
 
8. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 

a. De SBOR maakt al enige tijd deel uit van de werkgroep KVO. Andere deelnemers zijn de gemeente, 
brandweer, politie en de ondernemers vereniging. Het KIWA begeleid en certificeert de opgestelde 
afspraken. Veiligheid is een belangrijk aspect in deze werkgroep. Er is een plan van aanpak volgens  
de SMART methodiek opgesteld waar een aantal prestatie afspraken van alle partijen zijn vast 
gelegd. Zo was gedurende de hartjesmarkt al meer politie zichtbaar.  

b. Het onder punt 7d gesignaleerde veiligheidsprobleem van het verdwijnen van het stoplicht aan de 
Steenlaan valt binnen het gebied waar de werkgroep KVO werkzaam en toepasbaar is. De werkgroep 
KVO kan hier dus de gemeente mogelijk aanspreken op het ontstaan van een onveilige situatie.  

c. Ook de wijze waarop er nu met de poller wordt gewerkt lijdt tot probleem. Er zijn te veel mensen 
met een sleutel en er wordt met grote regelmaat na 13.00 in en door het gebied met auto’s gereden. 
In de SGOR is er meerdere malen op aangedrongen om automatische pollers te plaatsen. Men is nu 
te veel afhankelijk van de zwakste schakel.  

d. Op dit moment is Rijswijk één van de weinige gemeenten die twee gebieden kent met een keurmerk 
(de Bogaard en Oud Rijswijk) Als echter al de afspraken uit het plan van aanpak niet worden 
gerealiseerd komt het behouden van het keurmerk in gevaar. 

e. Uit de ingekomen stukken van de Fietsersbond blijkt dat zij het een positief initiatief vinden om te 
gaan praten over het bevorderen van fietsen door de Herenstraat. Uiteraard moet hier nog veel over 
gesproken worden voordat hier daadwerkelijk invulling aan kan word gegeven. 

 
 
9. Ontwikkelingen van de verschillende onderdelen van het Masterplan Oud Rijswijk 

a. Het Masterplan voor Oud Rijswijk kent een aantal grotere en kleine projecten. Door uiteindelijk 
prioriteiten te stellen is slechts een deel (5 a 10%) van de projecten daadwerkelijk uitgevoerd; 
1. Herbestrating en herinrichting van de Herenstraat, Willemstraat, v. Vredenburchweg en  

Emmastraat is in uitvoering. 
2. Afschaffen van het belanghebbenden parkeren. Dit moet nog worden uitgevoerd. 
3. Subsidie regeling om het historiseren te bevorderen in het kernwinkelgebied. Hiervan wordt nog 

weinig gebruik van gemaakt. Andries Bartels wijst erop dat de SBOR ook op voorspraak van de 
OHVR en de eigenaren en in het belang van de historisering steeds heeft aangedrongen op deze 
regeling en daarom akkoord is gegaan, hoewel een betere regeling denkbaar is. Het zou jammer 
zijn als er blijkt dat er geen gebruik wordt gemaakt van de subsidieregeling. Als dat zo blijft zal 
er snel naar een alternatief moeten worden gekeken, dit om te voorkomen dat het geld verdwijnt 
naar andere delen van Rijswijk. 

4. Het afronden van BeeldKwaliteitPlan. Dit plan is voor zover bekend nog in procedure. 
b. Grote projecten waar niet meer over gesproken is, zijn o.a. het Mallagat en Tuinstraat. 
c. De projecten Onderwatershof, Radio West en ERL zijn in voorbereiding. 
d. Bij de eerst volgende vergadering van SGOR (tijdstip nog niet bekend) zal dit tijdens de evaluatie 

aan de orde worden gesteld. 
 
 
10.  Overige lopende zaken 

a. Het ingediende bezwaar m.b.t. Onderwatershof is nog in afwachting van een uitnodiging dan wel 
uitspraak van de rechter 
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11. Rondvraag 

a. Jaap v. Zijderveld meldt dat hij zich in de late middag- en avond uren, min of meer geterroriseerd 
voelt door de aanwezig jongeren die met hun scooters veel herrie maken. Klaar Toet is al meerdere 
keren gaan controleren op het Tollensplein. Hij heeft niet echt iets onrechtmatigs geconstateerd. 
Klaar Toet vraagt nogmaals om deze klachten zoveel mogelijk direct aan hem te melden, zodat hij 
dit direct aan de dienstdoende surveillant kan doorgeven. 

b. Een van aanwezigen is indirect betrokken met een bewoner van Onderwatershof en wil graag weten 
waarom de SBOR met hun bezwaar, de start van nieuwbouw vertraagd? De voorzitter antwoordt dat 
ons bezwaarschrift geen schorsende werking heeft op het starten van de nieuwbouw. De 
vergunninghouder kon en kan nog steeds direct starten met de nieuwbouw. Andries Bartels licht toe 
dat door de SBOR in een brief aan de cliënten raad van Onderwatershof de gang van zaken is 
uitgelegd. Ook de gemeenteraad is hierover geinformeerd. Er is een complex van omstandigheden 
aan de orde, waardoor het bouwproject stagneert. De SBOR speelt bij de opgetreden vertraging zeker 
geen hoofdrol. In de krant is gekomen, dat het SBOR de oorzaak is van de vertraging. Daardoor is 
een verkeerd beeld blijven hangen in de buurt. Dat is jammer, temeer omdat het SBOR zich juist 
graag achter de oudere bewoners van Onderwatershof wil stellen. Een aanwezige die later binnen 
komt meldt dat hij op een voorlichtingsbijeenkomst op het stadhuis is geweest. Daar is een 
soortgelijke vraag gesteld. De wethouder heeft geantwoord dat Onderwatershof nog twee  
vergunningen niet heeft verkregen en dat dit mede de oorzaak is van de vertraging.  

c. Willem Schuller vraagt aan de voorgaande spreker wat de grote lijnen van de ERL plannen zijn? Het 
betreft 31 woningen met een parkeergarage met 62 plaatsen. De maximale bouwhoogte in het 
voorstel is 3 bouwlagen plus kap. Het bestemmingsplan staat 2 bouwlagen plus kap toe. Dit is ook 
het standpunt van SBOR in de stuurgroep geweest. Van het uiteindelijke advies van de SGOR 
moeten wij nog bericht ontvangen. Volgens het convenant van de SGOR moet dit advies aan B&W 
worden uitgebracht en moet, als ervan wordt afgeweken, dit worden gemotiveerd. 

d. Tijdens de hierna volgende discussie meldt de Stichting eigenaren Oud Rijswijk voorstander te zijn 
van het voorgesteld ERL bouwplan.  

e. De heer Passenier(VVD) wil graag weten wat nu het standpunt van de SBOR is. Andries Bartels zegt 
dat het SBOR ijvert voor een plan dat past in de omgeving en waarbij ook de randvoorwaarden van 
het parkeren en het bestemmingsplan in acht worden genomen. De alternatieve plannen, die de 
SBOR gezien heeft komen een eind in de goede richting, maar op dit ogenblik is bij de SBOR niet 
officieel bekend welk van de destijds getoonde alternatieven in procedure gaat. Blijkbaar is het plan 
met 3 bouwlagen met kap nu in de race. De voorzitter vult aan dat we pas na het publiceren van 
bouwplannen en het bestuderen hiervan, ons standpunt kunnen bepalen.               

 
 
12. Sluiting 

a. Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 11 oktober 2005. 
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Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) die gehouden 
zal worden op: 
 

Dinsdag 8 november om 20.00 uur 
in het buurthuis, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen bel dan naar 070-
3030649, fax of e-mail naar info@sbor.nl of buurtschapoudrijswijk@hotmail.com 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 11 oktober 2005  
 

• Voorafgaand aan de vergadering liggen de ingekomen en verzonden stukken vanaf 19.30 
ter inzage. (verzonden stukken zijn ook op www.sbor.nl dossiers, te vinden)  

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 
 
7. Werkgroep Communicatie Oud Rijswijk (herinrichting Herenstraat, Willemstraat, Van 

Vredenburchweg, Ruysdaelplen) 
 
8. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
 
9. Stuurgroep Oud Rijswijk 
 
10. Overige lopende zaken  
 
11. Rondvraag  
 
12. Sluiting  
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 

 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

Buurthuis Esdoornstraat 1, 2282 RZ 
 
Tel.:  +31(0)70 3951656 
Fax.:  +31(0)70 3951656 
E-mail: info@sbor.nl 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 11 OKTOBER 2005 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth(voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Mechteld 
Hoogzaad (best.lid), Frans Lever (best.lid), Ad van Buuren (best.lid), Klaar Toet (wijkagent), André van de 
Boor, A. Passenier(VVD) 
Afwezig gemeld: W. van Peursen, Weth. J. Bolte (PvdA), Betty Trinthamer (VVD), K. de Graaf(CDA), 
Nico Köhler(GBR), Arno Behagel (jongerenwerker), Ellen Berenz (opbouwwerkster), J.v.Zijderveld (secr. 
SEOR), Andries Bartels. 
Notulen opgemaakt en verzorging e-mail door Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 13 september 2005 

a. Onder Aanwezig: Jaap van Zijderveld (secretaris Stichting Eigenaren centrum Oud Rijswijk) 
b. Punt 7.h. Het was Hans van der Linden die sprak over de “mono” cultuur en niet André van de Boor 
c. Punt 11. a. Jaap van Zijderveld meldt “namens een flink aantal mede bewoners zowel uit de 

Herenstraat als de Tollensstraat” dat ……… 
 
 
3. Mededelingen 

a. De voorzitter is gebeld door mevr. Zwart over de ontwikkelingen van de woontorens op de oude 
stadhuis locatie. Deze problematiek valt buiten ons werkgebied. Hij heeft mevr. Zwart aangeraden 
haar bezorgdheid op de komende vergadering (20 oktober a.s.) van de bewonersorganisatie Rijswijk 
Midden aan de orde te stellen. 

b. Zoals eerder gemeld, het ontbreekt Onderwatershof nog aan twee vergunningen om te mogen 
bouwen. De eerste is een vergunning van het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen en een 
vergunning “sanering” die het verlies van 30 plaatsen regelt. Het ontbreken van deze twee 
vergunningen is al langer bekend bij de directie van Onderwatershof. Ook is de nieuwbouw nog niet 
aanbesteed en hebben we nog niets vernomen van de rechtbank.   

 
4. Ingekomen stukken 

a. E_000908 Hans van der Linden Opmerkingen over nieuwbouw PMS en herinrichting Ruijsdealplein 
van Vredenburghweg 

b. I_000909 Gem RWK BOC Verslag wijkbijeenkomst in Oude Kerk 8 juni 2000 (tollenstraat profiel) 
c. I_000918 Gem RWK ABVM Agenda en diverse stukken voor commissie ABVM vergadering op 11 

oktober 2005 + gewijzigde stukken met o.a. nieuwe tarieven van diensten aan de burger 
d. O_000919 Gem RWK RAAD Melding van ontvangst van V000891, betrokkenheid SBOR bij de 

Nieuwbouw Onderwatershof en behandeling in commissie WSO vergadering op 4 oktober 2005  
e. O_000920 Horeca Stichting Nederland Verscherpte controles Drank- en Horecawet met uitnodiging 

voor cursussen. 
1. Op de vraag uit de vergadering wat nog wel mag?  Men mag wel koffie, thee,frisdranken  

schenken. Verder wordt er verwezen naar de wet drank en horeca 
f. O_000921 Gem RWK RAAD Melding van ontvangst van V000891, betrokkenheid SBOR bij de 

Nieuwbouw Onderwatershof en pro forma plaatsing op de lijst van ingekomen stukken van de 
Raadsvergadering op 25 oktober 2005  

g. M_000930 Krijn de Graaf (CDA) E-mail naar aanleiding van een discussievoorstel van Hans van der 
Linden zie I000983 

h. M_000931 SEOR (J.v. Zijderveld) Opmerkingen over de notulen van 13 september 2005 N000912 
i.  I_000932 M. v.d. Velde Willemstraat Opmerkingen over de herinrichting en het parkeergedrag van 

de winkeliers uit Herenstraat en Willemstraat. 
j. M_000935 John Overkamp E-mail over een verzoek voor het opzetten van een forum. 

1. Willem Schuller zegt toe dat hij de komende maand de mogelijkheden hiervoor zal onderzoeken. 
 
 
 

http://www.bouwcollege.nl
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5. Verzonden brieven 
a. Er zijn geen verzonden brieven. 
 

 
6. Nieuws uit de raadstukken 

a. De commissie OWSZ evalueert op dit moment het opbouwwerk van SWR voor het opzetten 
buurtparticipatie en de ondersteuning van de bewonersorganisaties (zoals de SBOR) in Rijswijk. 

b. In de commissie ABVM wordt gesproken over Buurtpreventie. 
c. Bij de Commissie WSO heeft Weth. Bolte een notitie ingediend over luchtkwaliteit in Rijswijk en de 

mogelijk oplossingen hiervoor.  
Opm. notulist: Verdere informatie over deze onderwerpen kunt u vinden op www.rijswijk.nl gebruik hiervoor de mogelijk van 
zoeken linksonder in het welkom scherm.  

   
 
7. Werkgroep Communicatie Oud Rijswijk  

a. Een bewoner uit de Julianastraat is toegetreden tot de werkgroep 
b. De leden van de werkgroep hebben hun ongenoegen uitgesproken over de onbegrijpelijke gang van 

zaken. Als er een opmerking wordt gemaakt over een aandachtspunt van de veiligheid of verbetering 
van de plannen blijkt het onmogelijk om dit tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te 
verbeteren. Na afronding en evaluatie van de werkzaamheden worden misschien deze problemen 
opgelost. Voorbeelden hiervan zijn de verkeerd geplaatste fietsenrekken bij de zebra in de 
Willemstraat (slagerij de Jong – Lentz Banketbakkerij) en het verwijderen van de stoplichten bij de 
oversteek Herenstraat - Steenlaan- van Vredenburgweg. De voorzitter meldt dat het recentelijk 
behaalde KVO certificatie hierdoor onder druk komt te staan (zie verder punt 8).. De publicatie 
kasten worden niet of te laat voorzien van informatie. De aannemer zal dit nu overnemen van de 
gemeente. De vergadering deelt het ongenoegen van de Werkgroep! 

c. Vanuit de vergadering wordt gevraagd of de werkgroep kan uitzoeken wanneer de blauwe 
parkeertegels en onnodige palen worden verwijderd. 

d. In Rijswijk Regel Recht is gemeld dat het college het voornemen heeft om de rijrichting in het lange 
deel van de Julianastraat om te draaien. (van de Kerklaan naar de Lindelaan)  

 
 
8. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 

a. Uit vragen is gebleken dat het niet duidelijk is wat de “eerste” ster van het KVO certificaat inhoudt. 
Bij het behalen van deze eerste ster worden er werkafspraken gemaakt over te bespreken 
onderwerpen. Deze onderwerpen moeten dan ook nog besproken worden. Een voorbeeld van een 
onderwerp is het wel of niet toestaan van fietsen in de Herenstraat. De afspraak is, dat er over beide 
mogelijkheden wordt gesproken en een keus wordt gemaakt met de daarbij behorende maatregelen. 
Als alle onderwerpen volledig zijn afgehandeld met de daarbij behorende maatregelen en zijn “waar” 
gemaakt, kan Oud Rijswijk in aanmerking komen voor een “tweede” ster. In de Boogaard heeft pas 
na twee jaar de “tweede” ster behaald. 

b. De oversteek Herenstraat - Steenlaan- van Vredenburgweg  staat ook op deze lijst. Problemen rond 
dit punt kunnen het behoud van KVO certificaat in gevaar brengen. 

c. Alle partijen kunnen elkaar aanspreken over het toepassen van de gemaakte afspraken.   
d. Een andere afspraak is het plaatsen van automatische “pollers” bij de toegangen van het voetgangers 

gebied in de Herenstraat. Momenteel worden  de haalbaarheid  van dit project door de partijen  
beoordeeld.  

 
 
9. Parkeren in Oud Rijswijk 

a. Het meezenden van de notie van Hans van der Linden met notulen heeft onder meer geleid tot een 
reactie van K. de Graaf (raadslid CDA); 
1. Beste mensen, Jammer genoeg ben ik (als raadslid voor het CDA) verhinderd vanwege de die avond ook geplande 

vergadering van de raadscommissie ABVM. Ik ben overigens een tevreden bewoner van de van Vredenburchweg. 
Laat ik in elk geval mijn mening nadrukkelijk geven: Hans v/d Linden rept in de aan de agenda gehechte notitie  over 
"vandaar die strubbelingen rond de Onderwatershof”. Ik zit daar geheel anders in en begrijp die rechtvaardiging niet. 
Niet als raadslid en niet als bewoner. Ik vind het zeer gênant dat men zich gelegitimeerd denkt/weet om de 
Onderwatershof de voet dwars te zetten en hoop dat men ten spoedigste terugkeert van dat spoor. Juridisch zal men 
ongetwijfeld haar best hebben gedaan, maar er is meer. Dat begint met betrokkenheid met de mensen van de 

http://www.rijswijk.nl
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Onderwatershof. Relativeer uw gepieker over parkeerproblemen. Trekt u die schoen eens aan! Wie moet op een 
rendabele wijze een parkeergarage bouwen en exploiteren? Een goede vergadering toegewenst! groet, Krijn de Graaf  

Hans van der Linden is zeer teleurgesteld over de houding van de heer de Graaf. De heer de Graaf 
schijnt niet te begrijpen dat de raad in de afgelopen jaren regels, die het college heeft opgesteld, zelf 
heeft goedgekeurd. De gemeenteraad moet blijven controleren of deze regels correct en juist worden 
toegepast. Zo ook de parkeernota uit 2000. Daarin wordt duidelijk gesteld dat er over vijf jaar, nu 
dus, een gebouwde parkeervoorziening is voorzien om de parkeerproblemen trachten te regulieren. 
Als dit de algemene houding van de politiek is en blijft zijn we nog slechter dan gedacht. Het begint 
er steeds meer op lijken dat “regels” niet tot uitvoering worden gebracht en men “kort door de bocht 
beslist”. Ook de geschiedenis met de pandjes van Koppen en de ERL-locatie doet mij vrezen voor de 
toekomstige bouwlocaties in Oud Rijswijk. Dan wordt het bij elk nieuw te ontwikkelen bouwlocatie 
extra moeilijk als de “regels” toch niet van toepassing zijn. Kunnen wij als burgers, het college en de 
gemeenteraad over vijf jaar hier op aanspreken, als we een elk reële kans, zoals nu bij 
Onderwatershof, niet met beide handen beetpakken. 

b. In de hierop volgende discussie vraagt De heer Passenier(VVD) de vergadering hoe dit alles 
gefinancierd moeten worden. Er zijn nu toch 62 plaatsen bij de ERL-locatie voorzien. Er werd 
indertijd voor de parkeergarage onder het Ruijsdealplein geen projectontwikkelaar gevonden die het 
geheel sluitend kon maken. De vergadering geeft aan dat we nu weer een aantal jaren verder zijn en 
dat hernieuwd onderzoek op een andere(n) plaats(en) onderzocht moeten worden. Het Ruijsdealplein 
was de verkeerde plek. Denk nu hierbij aan Onderwatershof, Mallegat, Doelenterrein, Tuinstraat. 
“Regeren en vooruit zien” is wat de vergadering verwacht van het college en gemeenteraad.   

 
 
10.  Stuurgroep Oud Rijswijk 

a. Er is niets te melden over de stuurgroep. Het convenant geeft aan dat er voor het afsluiten van het 
Masterplan een evaluatie moet plaatsvinden. De partijen zijn hiervoor nog niet uitgenodigd.  

b. Hans v.d. Linden stelt voor dat de SBOR het initiatief te neemt om samen met het College, Rijswijk 
Wonen en de Stichting Eigenaren Oud Rijswijk te onderzoeken of er gezamenlijke bereidheid is om 
een parkeergarage onder Onderwatershof te financieren. 

 
 
11.  overige lopende zaken 

a. De voorzitter heeft contact gezocht met de Prins Mauritsschool wat nu de exacte ontwikkelingen 
rond de nieuwbouw zijn. Daarbij  is niet duidelijk geworden wat de plannen van PMS nu zijn. 

 
 
12. Rondvraag 

a. Eén van de aanwezigen vraagt of de twee zitbanken tegenover Bosman, voor de kerk kunnen worden 
geplaatst. Ze zijn nu sterk vervuild door duivenpoep en elke vrijdagavond wordt één van de 
zitbanken losgeschroefd door de groenteboer die daar zaterdags op de markt staat. Helaas wordt de 
bank niet altijd teruggeplaatst. André van de Boor antwoordt dat hij dit aan de marktmeester zal 
doorgeven. Hij kan nu geen antwoordt geven over het mogelijk verplaatsen. 

b. Hans v.d. Linden vraagt of SBOR iets voor de toekomst van Oud Rijswijk kan en blijft betekenen. 
De voorzitter antwoordt dat het buurtschap als bewonersvertegenwoordiging (stakeholder) inbreng 
heeft en invloed blijft behouden op de ontwikkelingen in en om Oud Rijswijk.    

 
 
13. Sluiting 

a. Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 8 november 2005. 
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Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) die gehouden 
zal worden op: 
 

Dinsdag 13 december 2005 om 20.00 uur 
in het buurthuis, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen bel dan naar 070-
3030649, fax of e-mail naar info@sbor.nl of buurtschapoudrijswijk@hotmail.com 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 8 november 2005  

• Voorafgaand aan de vergadering liggen de ingekomen en verzonden stukken vanaf 19.30 
ter inzage. (verzonden stukken zijn ook op www.sbor.nl dossiers, te vinden)  

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 
 
7. Jeug- en jongerenwerk 

Lopende activiteiten en eventuele overlast. 
 

8. Werkgroep Communicatie Oud Rijswijk (herinrichting Herenstraat, Willemstraat, Van 
Vredenburchweg, Ruysdaelplein) 
Stand van zaken en eventuele suggesties, klachten en/of positieve ontwikkelingen. 
 

9. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken. 
Stand van zaken en voortgang van maatregelen die nodig zijn voor de volgende ster. 
 

10. Stuurgroep Oud Rijswijk 
Op 14 december a.s. is een vergadering gepland. De agenda is nog niet bekend en zal 
ter vergadering worden doorgenomen. 
 

11. Overige lopende zaken  
 
12. Rondvraag  
 
13. Sluiting  
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

Buurthuis Esdoornstraat 1, 2282 RZ 
 
Tel.:  +31(0)70 3951656 
Fax.:  +31(0)70 3951656 
E-mail: info@sbor.nl 

 

mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 8 NOVEMBER 2005 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth(voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Mechteld 
Hoogzaad (best.lid), Frans Lever (best.lid), Ad van Buuren (best.lid), Klaar Toet (wijkagent tot 21.00), Arno 
Behagel (jongerenwerker), Andries Bartels 
Afwezig gemeld: W. van Peursen, Hans Simons(PvdA), Betty Trinthamer (VVD), Rene van Hemert(VVD), 
Henny v.d. Horst (GBR), Nico Köhler(GBR), Jacques Verhoef (OR), Ellen Berenz (opbouwwerkster), 
Notulen opgemaakt en verzorging e-mail door Willem Schuller 
 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 11 oktober 2005 

a. Punt 9a 10b en 12b Hans v.d. Linden vindt dat dit niet op de juiste manier is weergegeven en levert 
zijn eigen verslag in bij de notulist. Noot notulist; op de laatste pagina vindt dit verslag (N000958).   

 
 
3. Mededelingen 

a. In diverse persberichten en raadsvragen en antwoorden rond de bouwplannen van Onderwatershof 
wordt de integriteit van het bestuur van de SBOR aangetast en in een verkeerd daglicht gesteld. De 
schrijvende pers schrijft artikelen zonder “hoor en wederhoor”. De SBOR gaat deze zaak middels 
een openbrief rechtzetten.  

b. Arno Behagel vraagt of er nog problemen zijn te melden vanuit de buurt. Willem Schuller antwoordt 
dat er geen directe overlast gemeld is. Wel verschijnen er sinds enige tijd op zaterdagmiddag 3 a 4 
jongeren bij nummer 1 (de deur van de jeugdopvang). Voor zo ver bekend, lijdt dit niet tot overlast. 
Als er klachten zijn,  wil Arno dit graag zo snel mogelijk weten. Verder wil Arno dit als vast punt op 
de agenda terug zien. Dat wordt afgesproken. 

c. Klaar Toet is in het kader van een studie een plan van aanpak op aan het opstellen om het fietsen in 
de Herenstraat met behulp van diverse maatregelen een halt toe te roepen. Alleen bonnen schrijven is 
niet de oplossing. Ook moeten de borden (voor zover de wet dit toelaat) lager gesplaatst worden. 
Verder moeten de “pollers” beter en juist gebruikt worden. Nu staan ze te veel open. Als het gehele 
plan af komt Klaar hier nog op terug. Een bewoonster van de Kerkstraat heeft de poller aan de 
schoolstraat bewust een week niet omhoog gezet om te kijken of de andere sleutelbezitters dit wel 
zouden doen. Zij concludeert dat er niets gebeurt en poller plat blijft liggen. De Voorzitter heeft een 
afspraak gemaakt met een firma voor elektrische pollers. Zij komen met een prijs. Dan weten we 
tenminste waar we het over hebben. Het probleem moet binnen 3 maanden zijn oplost ander komt de 
eerste ster van KVO in gevaar. Klaar Toet meldt dat alle partijen van het KVO de afgesproken 
verplichtingen moeten nakomen om de Herenstraat veilig te maken voor zijn bezoekers.          

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_000936 Stichting Eigenaren Centrum Oud Rijswijk Oproep om in gezamenlijk overleg tot 
werkafspraken te komen met alle belangen groepen. 

b. O_000937 Gem RWK RAAD Raad heeft op 25 oktober besloten de brief V000891 voor 
kennisgeving aan te nemen 

c. M_000943 Stichting Eigenaren Centrum Oud Rijswijk Mail of brief 20 oktober is aangekomen en 
dringen voorgang aan 

d. U_000945 Woonzorg boulevard Uitnodiging feestelijke opening Woonzorg Boulevard in voormalig 
TV-West   

e. M_000946 John Crul Twee Emails over de glasbak aan de haagweg bij de Aldi zie ook eerdere mail 
M000906 

f. M_000947 John Crul Herhaald verzoek om de glasbak bij de Aldi op een andere plaats te zetten. 
1. Het probleem is (zonder enig succes) meerdere malen door de SBOR bij het Bureau Openbare 

Ruimte onder aandacht gebracht. 

wyss2
(N000958).
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g. M_000949 Mail 16 en 18 okt 2005 over de luchtkwaliteit in Rijswijk. Wil graag van gedachten 
wisselen over de luchtkwaliteit in Rijswijk 
1. Zie punt 10 

h. D_000950 No.  05.0547 / DGZ "Onderwerp: Vragen aan het College van mevrouw Van der Horst-
van Roon en de heren Köhler en Van Dam (GBR) inzake de verklaring in Groot Rijswijk van de 
Stichting Buurtschap Oud Rijswijk." 

 
 
5. Verzonden brieven 

a. V_000944 Stichting Eigenaren Centrum Oud Rijswijk Antwoord op brief van 20 oktober en mail 
van 31oktober Zie I000936 en M000943 

b. V_000948 Open brief aan raad en college inzake een beschuldigende verklaring van de SBOR, zie 
ook punt 4i.  

 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 

a. Op 28 juni 2005 is het BeeldKwaliteitPlan voor Oud Rijswijk vastgesteld. De gemeente heeft deze 
beslissing niet in Rijswijk Regel Recht gepubliceerd.   

   
 
7. Werkgroep Communicatie Oud Rijswijk (herinrichting Herenstraat, Willemstraat, Van 

Vredenburchweg, Ruysdaelplein. 
a. Er wordt nog één vergadering belegd waarin de gang van zaken rond de herinrichting wordt 

geëvalueerd. De oversteek bij de Steenlaan blijft een punt van irritatie. Voorgestelde aanpassingen  
waren niet bespreekbaar. De afronding is belangrijker dan de voorgestelde functionele verbeteringen. 
Andries Bartels herinnert aan het ontstaan van deze werkgroep. Na een gesprek met de 
Gemeentesecretaris en de directeur grondgebiedzaken is deze werkgroep in het leven geroepen, juist 
om uitvoeringskwesties te bespreken en op te lossen. Achteraf  moet we constateren dat de niet alle 
uitgenodigde partijen, altijd aan het dit overleg hebben deelgenomen en dat er weinig opgelost kon 
worden. De SBOR stond er dan ook min of meer alleen voor. Van daadwerkelijke inbreng is geen 
sprake te meer dat niet de gemeente, maar de uitvoerder de bepalende partij is geweest.   

b. Een van aanwezige merkt op dat zij toch wel een beetje jaloers is op de nieuwe bestrating in het 
winkelgebied en hoopt dat op korte termijn ook de omliggende straten in Oud Rijswijk worden 
opgeknapt. 

 
 
8. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken 

a. De werkgroep gaat in de komende periode bekijken of de gemaakte prestatieafspraken ook door alle 
partijen worden toegepast.  

b. De SBOR vindt het zeer opmerkelijk, dat er na het behalen van de eerste ster zonder enige 
bekendmaking, een exploitatievergunning voor lichte horeca Herenstraat 51 is afgeven. Dit is niet 
volgens vastgelegde afspraken van de werkgroep. 

c. De uitvoering van de herinrichting van het trottoir aan de Oostzijde van de Willemstraat is niet in 
overeenstemming met de tekeningen die bij de inspraak procedure zijn getoond. Na het lobbyen van 
een aantal ondernemers heeft de gemeente de plannen gewijzigd. Deze aanpassing is bepaald geen 
verbetering en heeft al tot gevolg gehad dat er een rolstoel van de stoep is gekanteld/omvallen.  

d. In het gehele project zijn er minder parkeerplaatsen aangelegd dan op de oorspronkelijk tekening 
waren ingetekend. 

 
 
9.  Stuurgroep Oud Rijswijk 

a. Er zal een voorstel worden gedaan voor het beleggen van een vergadering.   
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10.  overige lopende zaken 

a. Een bewoner van de Haagweg wil graag de luchtvervuiling in en om Oud Rijswijk onder de 
aandacht brengen. In 2001 is er een plan van aanpak door Haaglanden gepresenteerd. Van verdere 
activiteiten is niets meer vernomen. Er is nu ook een inventariserende nota van de gemeente. De 
bedoelde luchtvervulling is in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Met name het fijnstof, 
roetdeeltjes, CO2 op en rond de A4, Haagweg, Lindelaan en Prinses Beatrixlaan overschrijden de 
normen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Alle gemeenten in Nederland moeten 
maatregelen nemen om deze normen te halen. Deze normen hebben b.v. al voor een bouwstop 
gezorgd bij weggen/gebieden die niet aan de gestelde normen voldoen. Voor (Oud) Rijswijk 
betekent een dergelijk norm dat diverse huizen te dicht langs een veel gebruikte verkeersroute staan. 
De Haagweg zou je bijvoorbeeld kunnen versmallen en een aantal dingen te gelijk bereiken. De 
huizen liggen verder van de verminderde verkeersstroom. Om deze versmalling te realiseren kunnen 
er veel b.v. parkeerplaatsen (dwars) langs de huizen worden gemaakt. Het voorbeeld roept uiteraard 
vragen en problemen op. In Den Haag zullen ze daar niet zo blij mee zijn. De Haagweg en Pr. 
Beatrixlaan zijn belangrijke toevoerwegen. Alle gemeenten in deze regio zullen dus in goed overleg 
tot oplossingen moeten komen. Het openbaar vervoer wordt  met roetfilters verbeterd. Het overige 
dieselverkeer is minder goed door de gemeenten aan te pakken. Misschien komt er op termijn het 
Trekvliettrace of de ondertunneling van de Pr. Beatrixlaan, waardoor het verkeer zich beter spreidt. 
Het onderwerp is belangrijk genoeg om er als buurt aandacht aan te besteden en creatieve 
oplossingen aan te dragen,zoals boven is geschetst. 

b. De voorzitter stelt voor om deze problematiek via de opbouwwerkers van de SWR bij de andere 
bewonersorganisaties onder de aandacht te brengen. 

c. Uit bezoeken van commissievergadering blijkt dat dit onderwerp regelmatig de aandacht heeft van 
de Rijswijkse politiek. De verantwoordelijke Weth. J. Bolte heeft recentelijk een notitie aan de raad 
aangeboden.  

    
 
11. Rondvraag 

a. Een van de aanwezige zou graag zien dat de agenda per punt van een toelichting wordt voorzien. De 
voorzitter antwoordt dat hierover zal worden nagedacht.     

 
 
12. Sluiting 

a. Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 13 december 2005. 
 



N000958 

Dinsdag 8 november 2005 vergadering SBOR 
 
Opmerkingen van Hans van der Linden op de notulen van 11 oktober ‘05 
 
Punt 2 

Hans van der Linden over de notulering van wat hij gezegd heeft: 
Er zal wel redelijk nauwkeurig genotuleerd zijn maar dan moet ik nu concluderen dat 
ik toen niet erg helder ben geweest en zou graag wat andere teksten zien bij de punten 
9A, 10B en 12B (om eventueel wanbegrip bij externe lezers te voorkomen): 

 
Punt 9A  

Na de email tekst van Krijn de Graaf 
Hans van der Linden: Laten we de email niet bespreken is denk ik – te vroeg 
verzonden. Daarnaast  is hij teleurgesteld over de mening van De Graaf en zegt: Gelet 
op zijn reactie op mijn voorstel, denk ik dat Krijn (als ik hem zo mag noemen) mijn 
voorstel niet goed gelezen, dan wel niet in essentie heeft begrepen, want hij wil 
namelijk hetzelfde als ik: het zo snel mogelijk realiseren van Onderwatershof. Het 
verschil tussen ons zit hem in de aanpak: Krijn zegt “maak je niet druk over het 
parkeren in Oud Rijswijk, maar juist wel over de bewoners en directie van het huis en 
geef hen gelijk!. 
Terwijl ik dat graag ook zo zou zien, maar dan binnen de grenzen van het algemeen 
belang, zoals die (publiekrechtelijk nog wel) zijn vastgelegd in wetten en regels, ook 
in die van de eigen gemeente ( zoals bestemmingsplan, parkeernota, 
bouwverordening). En omdat binnen die grenzen een plan ontworpen en gebouwd had 
kunnen worden, stelt het me teleur dat onze gekozen “bewoners controleur”het private 
belang laat prevaleren boven het algemene belang; eigenlijk hoort dat niet, lijkt me. 
Daarom denk ik dat Krijn mijn voorstel nog maar eens moet lezen. Voorlopig ga ik er 
van uit dat hij zijn email te vroeg heeft verzonden en graag terug zou halen; van mij 
mag het. 

 
Punt 10B  

Hans van der Linden stelt De SBOR voor om het initiatief te nemen om samen met de 
“Stichting Eigenaren Herenstraat”aan het college van BenW voor te stellen 
toegezegde, noodzakelijke parkeerfonds voor Oud Rijswijk in het leven te roepen en 
tegelijk de potentiële locaties voor de parkeerterreinen en garages. Aan de westkant 
van Oud Rijswijk lijkt de locatie Onderwatershof voorlopig de enige plek. Ook zou 
“Rijswijk Wonen” gevraagd kunnen worden om – gelet op de urgentie – op eigen 
risico en rekening die garage financieel voor te schieten aan het :Parkeerfonds in 
oprichting”. 

 
Punt 12B  

Tekst vervalt 
 
In’t algemeen is het toeval, maar deze keer staat mijn “naam en toenaam”wel erg veel 
genoemd, terwijl ik toch niet “alleen”aan het woord was. 
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Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) die gehouden 
zal worden op: 
 

Dinsdag 10 januari 2006 om 20.00 uur 
in het buurthuis, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen bel dan naar 070-
3030649, fax of e-mail naar info@sbor.nl of buurtschapoudrijswijk@hotmail.com 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 13 december 2005  

• Voorafgaand aan de vergadering liggen de ingekomen en verzonden stukken vanaf 19.30 
ter inzage. (verzonden stukken zijn ook op www.sbor.nl dossiers, te vinden)  

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 
 
7. Jeugd- en jongerenwerk 

Lopende activiteiten en eventuele overlast. 
 

8. Stuurgroep Oud Rijswijk 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 13 DECEMBER 2005 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth(voorzitter), Yvon Schuller (penningmeester), Frans Lever 
(best.lid), Ad van Buuren (best.lid), Arno Behagel (jongerenwerker), Ellen Berenz (opbouwwerkster), Henny 
v.d. Horst (GBR), Ed Braam (OR), Andries Bartels 
Afwezig gemeld: Mechteld Hoogzaad (best.lid), Klaar Toet (wijkagent), W. van Peursen, Betty Trinthamer 
(VVD), Nico Köhler(GBR), Krijn de Graaf (CDA) 
Notulen opgemaakt en verzorging e-mail door Willem Schuller 
 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 8 november 2005 

a. Punt 10b, Ellen Berenz meldt dat zij de andere bewonersorganisaties op de hoogte heeft gebracht 
van de notitie van de gemeente over de luchtvervuiling in Rijswijk. Zij had ook gesproken met 
iemand van de PvdA, die dit onderwerp in hun verkiezingsprogramma heeft opgenomen. Andries 
Bartels licht toe dat Staatssecretaris van Geel in het kader van de Europese normen, alle gemeenten 
in het land heeft verzocht voor 2006 eerst de problemen te inventariseren en vervolgens oplossingen 
aan te dragen om aan de gestelde normen te kunnen voldoen. Bewonersorganisaties kunnen wellicht 
gericht meedenken over mogelijk oplossingen. Het is niet de bedoeling om paniek te zaaien maar om 
positief mee te denken. 

 
 
3. Mededelingen 

a. Het formele beroep van bezwaar tegen de verleende bouwvergunning van de nieuwbouw van 
Onderwatershof is ingetrokken. Dit heeft het bestuur gedaan om de negatieve spiraal waarin het 
buurtschap door allerlei reacties terecht was gekomen, te doorbreken. De voorzitter heeft het bestuur 
van Onderwatershof, de Cliëntenraad en Rijswijk Wonen persoonlijk op de hoogte gebracht van dit 
besluit. Inmiddels zijn alle benodigde vergunningen verleend en heeft Rijswijk Wonen 
overeenstemming bereikt met Onderwatershof over de aankoop van de bouwgrond. Een aantal 
aanwezigen vragen zich af of dit wel een verstandig besluit is. Leidt het buurtschap geen 
gezichtsverlies ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen? De voorzitter antwoordt dat het dossier 
Onderwatershof een sociale aangelegenheid is en dat emoties de gang van zaken gingen overheersen. 
Andere bezwaarmakende hebben andere belangen dan het buurtschap en hebben uiteraard het recht 
om hun rechtsgang voort te zetten. De ERL-locatie is een totaal andere zaak en hierbij loopt de 
SBOR zeker niet mee in iets wat onwettig of in de buurt ongewenst is. 

b. Het is bedoeling om 10 januari a.s. een korte vergadering te houden en na afloop te toasten op 2006.   
 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_000951 Gem RWK DGZ Begeleidende brief bij ondertekend exemplaar Rapport KVO Oud 
Rijswijk en Rapport 

b. I_000954 Gem RWK RAAD Agenda raadsvergadering over instellen Verordening op de 
vertrouwenscommissie tot herbenoeming van de burgemeester en instellen vertrouwenscommissie 
(raadsvoorstel 05-097) 

c. I_000955 Gem RWK OWSZ Agenda en diverse stukken voor commissie OWSZ vergadering op 
28november 2005  

d. I_000956 Gem RWK WSO Agenda en diverse stukken voor commissie WSO vergadering op 29 
november 2005 

e. I_000957 Gem RWK ABVM Agenda en diverse stukken voor commissie ABVM vergadering op 29 
november 2005  

f. N_000958 H. v.d. Linden Verbetering van de notulen N000933 zal worden toegevoegd aan de 
nieuwe notulen N000959 

g. I_000960 Gem RWK WSO Brief V000948 ter kennisgeving, toegevoegd aan de lijst van ingekomen 
stukken bij de commissie vergadering van 29 november 2005  
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h. O_000961 Rechtbank 's-Gravenhage Sector bestuursrecht procedurenummer 05/5061 WW44 AA 
Bevestiging intrekking beroep d.d. 21 juli 2005 inzake het zorgcentrum “Onderwatershof” te 
Rijswijk ZH zie ook V000952 

i.  I_000963 Ger Visser kopiebrief aan de raad 28 november 2005 brief met historisch overzicht rond 
de ontwikkeling van de ERL-locatie 

j. I_000966 Gem RWK WSO Brief V000948 ter kennisgeving, toegevoegd aan de lijst van ingekomen 
stukken bij de Raadsvergadering van 20 december 2005 zie ook I000960 

k. U_000967 Gem RWK WSO Uitnodiging Presentatie bijeenkomst WSO op 12 december 2005  
l.  I_000968 Gem RWK ABVM Extra vergadering ABVM op 12 december 2005  
m. I_000969 Gem RWK RAAD Agenda raadsvergadering 20 december 2005 en gewijzigde agenda en 

tweede gewijzigde agenda 
 
 
5. Verzonden brieven 

a. V_000952 Rechtbank 's-Gravenhage Sector bestuursrecht 21-nov-05 intrekking beroep d.d. 21 juli 
2005 inzake het zorgcentrum “Onderwatershof” te Rijswijk ZH 

 
 
6. Nieuws uit de raadstukken 

a. Het Milieu Effect Rapport rond het Trekvliettracé wordt momenteel opgesteld. 
b. De Prins Maurits School heeft een bouwvergunning aangevraagd.  
c. Een punt wat buiten ons werkgebied valt maar toch het vermelden waard; De ontbinding van een 

contract met de Shell, om de ontwikkeling van gebied rond het oude zwembad verder uit te werken 
 
 
7. Jeugd- en jongerenwerk 

a. Door Willem Schuller wordt gemeld dat er de laatste weken zich weer wat jongeren ophouden in de 
poortjes van de Doelenstraat. Echte overlast is er nog niet geconstateerd. Arno Behagel zal het in de 
gaten houden.  

b. Arno meldt dat hij samen met zijn collega’s weer een speciaal Kerst en Oud en Nieuw programma 
voor jongeren in Rijswijk heeft opgezet.  

c. De hardere aanpak van de hangjongeren rond de Thierenskade lijkt een averechtse uitwerking te 
hebben. Er lijkt een polarisatie te ontstaan tussen bewoners van de verschillende straten. Doel is nu 
om deze bewoners, ouders en jongeren samen met de jongerenweker en politie rond te tafel te 
krijgen om de problemen op een volwassen wijze te bespreken. 

d. Gezien het matige gebruik van de JOP wordt er momenteel gezocht naar een andere plek.   
   
 
8. Werkgroep Communicatie Oud Rijswijk (herinrichting Herenstraat, Willemstraat, Van 

Vredenburchweg, Ruysdaelplein. 
a. Een van de aanwezigen meldt naar aanleiding van notulen punt 8, dat er een aanzienlijk aantal 

parkeerplaatsen is verdwenen ten behoeve van de aanplant van nieuwe bomen. 
b. De evaluatie van de werkgroep zal plaatsvinden rond eind februari, begin maart. Uit de mondelinge 

verslaggeving van de leden maakt de vergadering op dat de oorspronkelijk opzet van de werkgroep 
niet heeft gewerkt. Ook bestaan er twijfels of er nog wel nazorg mogelijk is.   

 
 
9. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, winkelen, wonen en werken 

a. Tijdens een schouw zijn er een aantal punten naar voren gebracht die verbeterd dan aanpast moeten 
worden; 

1. verkeersbord voor de wijkbus anders plaatsen; 
2. automatische poller; 
3. maatregelen tegen het op de stoep parkeren; 
4. fietsenrekken verplaatsen bij de zebra Willemstraat; 
5. container voor Aldi verwijderen van de parkeerplaats; 
6. er is nog steeds geen besluit genomen tot afschaffing belanghebbenden parkeren 

in Oud Rijswijk; 
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7. het fietsen in de Herenstraat ontmoedigen door het aanbrengen van een visuele 
barrière (“boog”). 

b. Uit bovenstaande lijst hebben de “pollers” en “het fietsen in de Herenstraat” de hoogste prioriteit. 
Onze wijkagent komt hier nog met een mogelijk plan van aanpak op terug. De verplaatsing van de 
“fietsenrekken” en de “container” zijn op dit moment niet bespreekbaar. De KVO zal zich inzetten 
om deze veranderingen vooralsnog bespreekbaar en oplosbaar te maken. 

c. Het parkeer gedrag van de enkele ondernemers laat nog steeds te wensen over.      
 
 
10.  Stuurgroep Oud Rijswijk 

a. Donderdag a.s. is er een vergadering. Uit de agenda en verslag (april 2005 !!) blijkt dat er geen 
sprake is van een ordentelijke besluitvorming over de advisering van de diverse punten uit het 
Masterplan.  

b. Er is nimmer een advies van de SGOR gemotiveerd weerlegd. 
c. Bij de agenda zijn geen stukken of voorstellen gevoegd, zodat de vergadering niet kan worden voor 

besproken. 
d. In de navolgende discussie wordt sterk getwijfeld aan de nut en noodzaak van deelname aan de 

komende vergadering van de SGOR. Enkelen bevelen aan om de vergadering bij aanvang uit protest 
te verlaten. 

 
 
11.  overige lopende zaken 

a. Geen.    
 
 
12. Rondvraag 

a. Een van aanwezigen merkt op dat er in een buurgemeente twee maal per week met de hand en met 
veegmachines door de gemeente wordt geveegd. Hij zou graag zien dat gemeente Rijswijk dit goede 
voorbeeld volgt. Nu veegt hij zelf maar zijn eigen straat en sleept hij de zakken blad en vuil naar de 
container, maar dat kan toch niet de bedoeling zijn. Burgerzin heeft ook zijn grenzen. Een andere 
aanwezige neemt regelmatig de moeite om het straatvuil naar het midden van de straat te vegen, 
zodat de stofzuiger dit makkelijk mee kan nemen. Ook hij heeft geconstateerd dat er zeker gedurende 
vijf weken niet is geveegd door de gemeente.  

 
 
13. Sluiting 

a. Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 10 januari 2006. 
Aansluitend toasten wij graag met u op het nieuwe jaar. 
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