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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 januari 2009, 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 of e-mail naar info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 9 december 2008  
• 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.  Voortgang verschillende dossiers 

7.a. ERL 
7.b. Frederik Hendrikstraat en Emmastraat/Willemstraat 
7.c. KVO 
7.d. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
7.e. Stand van zaken schoolplein Esdoornstraat (speelplaats en fietsenstalling) 

 
8. Overige lopende zaken en activiteiten 
    
9. Rondvraag  
 
10. Sluiting  
 

Aansluitend aan de vergadering nodigen wij u van harte uit 
om met ons te toasten op een voorspoedig en gezond 2009 

 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 
 
 
 
 
 

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

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 13 JANUARI 2009 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Willem Schuller(secretaris), Yvon Schuller 
(penningmeester), Ad van Buuren (best. lid), Ank Visscher (best.lid), Rien van de Velde (best.lid), Andries 
Bartels, Cees van Overbeek (Secr. Comité Haagweg), Hans Simons (best.lid PvdA Rijswijk), Klaar Toet 
(wijkagent), Ed Braam (OR) vanaf 21.00 uur   
Afwezig gemeld:, Chantal van Weezel (opbouwwerker SWR), Ruth Haster (Leeuwendaal), Bert Bos 
(Leeuwendaal), W. van Peursen, Kees Krouwel (SWR), Ton Brouwer. W. van Peursen 
Notulen opgemaakt door en verzorging van e-mail: Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. Om 20.10 opent de voorzitter de vergadering wenst alle aanwezigen een gezond en voorspoedig 
2009 met veel wijsheid toe.  

 
 
2. Verslag vergadering 9 december 2008  

a. Punt 2c moet onze tussen aanhalingsteken worden gelezen als “onze” opbouwwerker,  dit is meer 
spreekwoordelijk bedoeld. 

b. Punt 8b Het was aanvankelijk de bedoeling om de buurtschapmeester uit te nodigen. Door het steeds 
gelijktijdige vergaderen van college en raadsleden en SBOR hebben wij verzuimd om tijdig een 
andere datum/dag af te spreken. In de komende tijd zullen we proberen om een afspraak in de agenda 
van de buurtschapmeester te reserveren.  Er zal nog in overleg een thema worden bepaald. 

 
 
3. Mededelingen 

a. Er zijn geen bijzondere mededelingen.      
 

 
4. Ingekomen stukken 

a. U_001545 Gem Rwk juridische zaken Uitnodiging hoorzitting 8 januari 2009 12.00 raadzaal 
sloop (en kap) vergunning ERL-locatie 

b. F_001546 Gem RWK College Verzuim om tezamen te ondertekenen bij het bezwaarschrift 
(F001525) tegen het restitueren van €1981,00 euro Zie F001503 

c. O_001549 Gem Rwk Afd. Bedrijfsvoering  Ontvangst bevestiging V001542 2e Bezwaarschrift 
verlening Sloopvergunning ERL-locatie Schoolstraat 31 te Rijswijk intern verleend op 18 september 
2008 

d. O_001550 Gem Rwk Afd. Bedrijfsvoering Ontvangst bevestiging Gezamenlijke machtiging DB 
ter correctie van het verzuim bij ondertekenen van het bezwaarschrift (F001525) tegen het 
restitueren van €1981 euro  

e. I_001551 Gem RWK College Stand van zaken bouwplan Emmastraat/Willemstraat besluit toe 
verlening vrijstelling en verlenen van een bouwvergunning. 

f. I_001552 Gem RWK RAAD IB08 diverse nummers door elkaar Diverse IB en beleidsnotities 
aan de Raad van 16 december 2008 

g. I_001554 Gem RWK College Afschrift brief 08.064853/LVH/V van 11 december 2008 aan de 
bewoners van diverse straten m.b.t. de viering van Oud en Nieuw  

h. U_001555 Gem RWK College Uitnodiging informatieavond op donderdag 29 januari 2009 vanaf 
19.30 raadzaal stadhuis. inzake "het Rijswijks Evenement”  Dit zal plaats vinden op 19 en 20 
september 2009. 

i. I_001560 Gem RWK College Reactie op zienswijze inzake bouwplan op de hoek 
Emmastraat/Willemstraat. 
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5. Verzonden brieven 
a. V_001542 Gem RWK College Tweede Bezwaarschrift verlening Sloopvergunning ERL-locatie 

schoolstraat 31 te Rijswijk intern verleend op 18 sep 2008. 
b. F_001547 Gem RWK College Gezamenlijke machtiging DB ter correctie van het verzuim bij 

ondertekenen van het bezwaarschrift (F001525) tegen het restitueren van €1981,00 euro. 
 

 
6. Nieuws uit de raadsstukken 

a. Verlening eerste bouwfase Emmastraat 8  
b. Met incidenteel overschot ISV gelden (€110.000) wordt middels de Stimuleringsregeling voor Oud 

Rijswijk nog een aantal ondernemers in de gelegenheid gesteld om hun gevels te historiseren.  
 
Kijk op voor meer informatie over raadsstukken en fora op het  internet op: 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/Forum/ 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/raad/   
 

 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a.  ERL 
1. Het buurtschap heeft samen met een aantal andere bezwaarmakenden op de hoorzitting van 8 

januari 2009 naar aanleiding van de verstrekte sloop- en kapvergunning voor ERL-locatie, hun 
bezwaren nader toegelicht.  

2. Het buurtschap heeft ook zijn zorg en ergernis uitgesproken over de niet goed te volgen wijze 
waarop de publicaties rond dit bouwplan en andere plannen worden gepubliceerd op zowel het 
internet als in Rijswijk Regel Recht. De voorzitter van de hoorzitting erkende dat dit inderdaad 
niet de schoonheidsprijs verdiend. 

3. Het buurtschap neemt een grote vorm van stilzwijgen waar rond de ontwikkelingen bij de ERL-
locatie. Als de gemeente en de projectontwikkelaar hier echt iets moois van wil maken lijkt het 
toch beter om meer openbare en duidelijke publicaties rond het gehele bouwplan te 
bewerkstelligen om alle onduidelijkheid weg te nemen. Een andere invalshoek kan zijn, dat als 
gevolg van de recessie de investeringsbereidheid wat is teruggevallen.  

4. Binnen 6 tot 8 weken zal het college hun standpunt bekend moeten maken over de status van de 
sloop en kap vergunning, althans volgens de wettelijke regels. 

 
b.  Frederik Hendrikstraat en Emmastraat/Willemstraat 

1. Zoals eerder is gemeld zijn tekeningen van dit bouwplan door de direct betrokken ontvangen en 
verzocht om hier hun commentaar op geven. Andries Bartels geeft aan dat er een aantal op en 
aanmerkingen door de direct betrokken bewoners is gemeld aan Rijswijk Wonen. Er zijn nog 
geen reacties ontvangen van de architect en/of Rijswijk Wonen. 

2. Ook hier is de sloopvergunning op basis van de verouderde bouwverordening uit 1992 afgeven. 
De bouwvergunning is, na herhaald verkeerd publiceren en aanvragen, opnieuw aangevraagd.  

3. De open communicatie rond dit bouwproject spitst zich vooral toe op technische punten en 
uitvoering van het geheel.  

4. Vanuit de vergadering wordt naar aanleiding van het voorgaande voorgesteld om het college en 
de raad meer te betrekken bij de foutieve procedures en handelingen. De SBOR geeft aan dat er 
meerdere malen gesprekken zijn gevoerd met het college, raadsleden en gemeente ambtenaren 
over verkeerde procedures en publicaties. Het blijkt lastig om hier verbetering in aan te brengen. 

5. Met betrekking tot het bouwplan Emmastraat/Willemstraat is er tussen de SBOR en de bezwaar- 
makers per email informatie uitgewisseld. Eén van de bezwaarmakers wil weten of de SBOR 
nog bezwaar maakt tegen het verlenen van een vergunning voor de eerste bouwfase. De 
voorzitter meldt dat we nog tot 18 februari 2009 de tijd hebben om te reageren De SBOR beraadt 
zich nog op het vervolg.     

 
c.  KVO  

1. Naar aanleiding van punt 7.c.4 in de vorige notulen wordt gevraagd wat er hiermee 
(uitvoeringsverplichting) bedoeld wordt. De notulist beantwoordt dat de afspraken en regels, die 
onderdeel zijn van het recentelijk behaalde certificaat, door alle partijen moeten worden 
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uitgevoerd en nagekomen om in aanmerking te komen voor een vervolg certificaat. Klaar Toet 
meldt dat het systeem van sterren inmiddels is gewijzigd, hetgeen niet weg neemt dat als er 
gezamenlijk een weg wordt ingeslagen, hier ook op moet worden doorgewerkt. 

2. Klaar Toet heeft per email gemeld dat er naar aanleiding van een klacht over jongeren, in de  
avond uren bij Albert Heijn op zijn verzoek een zogenaamd “Surveillance-Rapport” van 
toepassing is. Zo’n SR houdt in dat naast de wijkagenten óók de overige surveillerende collega’s 
de jeugd aldaar in de gaten houden. Dit heeft er in geresulteerd dat de jeugd er nog wel eens 
staat, maar bij het komen aanrijden van politie “automatisch” verdwijnt. Buurtbewoners zullen 
naar zijn mening moeten beamen dat de overlast drastisch is verminderd. Hopelijk ijlt die 
constatering van buurtbewoners ook na in de richting van de SBOR. Klaar Toet zal ook nog 
contact opnemen met de klagende buurt bewoner(s). 

3. Rien v.d. Velde meldt dat de volgende KVO-vergadering eind januari is gepland.  
 

d.  Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
1. Op 25 november 2008 heeft er een discussie plaatsgevonden in een forum vergadering over het 

herstructureringsplan rond de Haagweg. Dit heeft geresulteerd in toezegging van de wethouder, 
van, daar waar dit mogelijk is, het halen van de wettelijke eisen die van toepassing zijn voor de 
luchtkwaliteit. 

2. Gedurende de uitvoering van het project Haagweg zal er noodgedwongen gedurende langere tijd 
maar twee maal één rijstrook beschikbaar zijn. Het comité heeft nadrukkelijke bij de gemeente 
aangegeven dat hier veel kennis kan worden opgedaan over de doorstroming van het verkeer. De 
resultaten hiervan moeten worden meegenomen in de afronding van het project. 

3. De “Mankementen lijst” heeft geresulteerd een positieve uitwerking op de netheid van openbare 
ruimte rond de Haagweg. De voorzitter van SBOR waarschuwt om voorzichtig te zijn met 
sommige punten op de mankementenlijst. Er wordt gedoeld op de “tikkende” voetgangers 
oversteekplaatsen van de verkeersinstallaties op de Haagweg. Deze zijn niet voor niets 
geïnstalleerd en kunnen niet zomaar buiten werking worden gesteld.  

4. Vanuit de vergadering wordt gevraagd of het comité enig idee heeft wanneer het gehele “project 
Haagweg” is gerealiseerd. Enkele aanwezige verwachten dat dit omvangrijke project pas veel 
later dan 2014 is afgerond. De voorbereiding zal zeker 3 a 4 jaar in beslag nemen. 

5. Ad van Buuren vraagt aandacht voor de toenemende parkeerdruk op en rond de Rotterdamse 
weg als gevolg van de nieuwbouw van Boele & van Esteren. Er wordt zelfs op het fietspad 
geparkeerd. Na telefonische overleg met de politie geeft deze aan hier niet veel aan te kunnen 
doen omdat er geen sprake is van ernstige overtredingen. Wellicht kan ook het comité dit onder 
de aandacht brengen van de gemeente en verantwoordelijke wethouder. 

 
e.  Stand van zaken schoolplein Esdoornstraat (speelplaats en fietsenstalling) 

1. Er zijn de afgelopen maand geen ontwikkelen te melden.  
 
 
8. Overige lopende zaken en activiteiten  

a. Er worden geen punten behandeld 
 

 
9. Rondvraag 

a. Heeft de SBOR een zienswijze over de Landgoederenzone?  De voorzitter antwoordt Neen, omdat 
deze zone maar voor een klein deel in het werkgebied van de SBOR valt.Wel maakt hij een 
opmerking over de aanlegvergunning waarbij de oude WRO wordt genoemd, terwijl het bij de 
nieuwe Wro anders is geregeld. De voorzitter zal dit nog uitzoeken. 

b. Er zijn wel twijfels over de genoemde aantallen van de te bouwen wooneenheden. 
c. Ed Braam meldt dat er wel snelheid is geboden als men nog een zienswijze wil indienen. 
 
 

10. Sluiting 
a. Om ongeveer 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. En nodigt de aanwezigen uit om samen te 

toasten op 2009. 
b. De volgende vergadering wordt gehouden op 10 februari 2009. 
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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 februari 2009, 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 of e-mail naar info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 13 januari 2009  
• 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.  Voortgang verschillende dossiers 

7.a. ERL 
7.b. Frederik Hendrikstraat  
7.c  Emmastraat/Willemstraat 
7.d. KVO 
7.e. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

 
8. Overige lopende zaken en activiteiten 
    
9. Rondvraag  
 
10. Sluiting  
 

 
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 
 
 
 
 
 

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

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 10 FEBRUARI 2009 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Willem Schuller(secretaris), Yvon Schuller 
(penningmeester), Ad van Buuren (best. lid), Rien van de Velde (best.lid), Bert Bos (Leeuwendaal), Andries 
Bartels, Klaar Toet (wijkagent) 
Afwezig gemeld: Ank Visscher (best.lid), Chantal van Weezel (opbouwwerker SWR), Cees van Overbeek 
(Secr. Comité Haagweg), Hans Simons (best.lid PvdA Rijswijk), Betty Trinthamer (VVD), W. van Peursen 
Notulen opgemaakt door en verzorging van e-mail: Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. Om 20.10 opent de voorzitter de vergadering.  
 
 
2. Verslag vergadering 13 januari 2008  

a. Er zijn geen op of aanmerkingen op de notulen. 
 
 
3. Mededelingen 

Diverse personen hebben zich afgemeld naar aanleiding van diverse vergaderingen op het stadhuis. 
Telkens weer is er discussie om op een andere dag dan dinsdag te vergaderen zodat ook raadsleden 
aanwezig kunnen zijn. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het  om een vergadering voor de 
buurt gaat, waarbij gemeenteraadsleden welkom zijn, maar niet andersom. Bovendien, als de raadsleden 
geen raad of forumvergadering hebben, dan hebben zij vaak zelf een partij gerichte vergadering op 2e 
dinsdag van de maand. 
 
  

4. Ingekomen stukken 
a. I_001563 Gem RWK Forum 20 januari 2009 en raad 10 februari 2009 met achterliggende stukken 

zoek op www.rijswijk.nl naar Bestuurlijke Documenten- Forum  
b. U_001564 SWR Chantal van Weezel en Ellen Berenz Uitnodiging voor overleg naar aanleiding 

van de jongeren rond Albert Heijn (Kerklaan) op donderdagavond 29 januari 2009 om 19.30 
wijkcentrum Oude Raadhuis.  
1. Deze bijeenkomst wordt op verzoek van o.a. de politie, naar een nader te bepalen datum 

verschoven. 
c. I_001566 Gem RWK Forum Stad  Forum tweede dinsdag 27 januari 2009 Multifunctioneel 

centrum Vredenburg en omgeving (09-003) €4.005.000,= 
d. D_001569 Gem RWK S&S Brief aam B.V. BHM Centrum Rijswijk als antwoord op een brief van 

hun dd. 1 maart 2007, waarin een vergunning eerste fase wordt verleend voor Emmastraat 8 
e. I_001571 Gem RWK Fora Niet vastgestelde notulen van de fora Stad, Samenleving, Plenair op 20 

januari 2009  
1. In het forum S&S over kastanjes en "dat de Esdoornstraat er niet bij zit", "beter een dan drie 
half"  IB09/007 Handhavingsbeleidplan en programma 2009 

f. I_001572 Gem RWK RAAD Agenda Raadsvergadering 10 februari 2009 met o.a. bespreking van  
IB 08/066 in plenair forum 10 maart 2009, Zie ook I001551 

g. I_001576 Gem RWK Inschrijf formulier "Strandwal festival" 18.19 en 20 september 2009 zie ook 
E001573 

h. I_001577 Gem Rwk Hanan el. Ouasghiri Collectieve vrijwilligersverzekering zie www.rijswijk.nl 
voor meer informatie kijk op rijswijk.nl of email naar heouasgh@rijswijk.nl  

i. U_001578 Gem Rwk Uitnodiging prijsuitreiking fotowedstrijd Waterplan Rijswijk. Maandag 16 
februari 16.00 foyer stadhuis 

j. I_001579 Rijswijk Wonen Mededeling over verandering van de organisatie van Rijswijk Wonen.  
k. I_001580 Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij Leesbaarheidswedstrijd "Kern met Pit". En 

brochures. Inschrijven tot 1 mei 2009 kijk op http://www.khnm.nl   
l. I_001581 Bureau Discriminatiezaken Nieuwe folders en affiche Bureau Discriminatiezaken thema 

“Horen zien en melden”. Zie ook http://www.discriminatiezaken.nl/ 
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5. Verzonden brieven 

a. E_001573 SBOR Aanmelding 2e vergadering 18 februari 2009 voorbereiding  
STRANDWALFESTIVAL op 18,19 en 20 september 2000. 

 
 
6. Nieuws uit de raadsstukken 

a. Multifunctioneel sportcentrum binnen de Landgoederen zone 
b. Afbouw van de tramlijn 19 
c. Handhavingbeleidsplan 2009 
d. Een nogal onduidelijke omschrijving in de niet vastgestelde notulen forum stad en samenleving 

tijdens een discussie over het bomenbestand wordt ook gesproken over zieke kastanjes en dat de 
Esdoornstraat (speelplekken) er niet bij zit, beter één dan drie half. Het stuk wordt afgesloten met de 
melding dat de verantwoordelijke wethouder de vragen schriftelijk zal beantwoorden.  

e. In raadsvergadering van vanavond (10/02/2009) wordt gemeld dat IB08/066 (Stand van zaken 
bouwplan Emmastraat/Willemstraat) besproken wordt in het plenaire forum op 10 maart 2009. 

 
Kijk op voor meer informatie over raadsstukken en fora op het internet op: 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/Forum/ 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/raad/   
 

 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a.  ERL 
1. Er is niets te vermelden. 

 
b.  Frederik Hendrikstraat en Emmastraat/Willemstraat 

1. Er is wat onduidelijkheid rond twee bouwprojecten van Rijswijk Wonen in de Stadhoudersstraat.  
Dit leid soms tot verwarring en hebben niets met elkaar te maken. Hier in de vergadering wordt 
steeds gesproken over het project begeleid wonen op hoek Stadhoudersstraat/Frederik 
Hendrikstraat. In de Stadhoudersstraat heeft Rijswijk Wonen ook nog een destijds van de 
gemeente overgenomen wooneenheid, die opgeknapt moet worden. Die woning heeft niets met 
het project voor begeleid wonen te maken. 

2. De bespreking van IB08/066 (Stand van zaken bouwplan Emmastraat/Willemstraat) op 10 maart 
2009 levert op: 

3. Er zal met steun van een groep van 22 à 25 belanghebbenden rond het “De Vries pand” bezwaar 
worden gemaakt tegen de verlening van de bouwvergunning voor het bouwplan Emmastraat 8. 
Ook zullen er enkele persoonlijk bezwaren worden ingediend tegen dit bouwplan. 

4. Gezien de onduidelijke publicatie van de verleende vergunning houdt de SBOR de 
vervolgstappen m.b.t. dit bouwplan nog in beraad en zal in komende week hierover een 
beslissing nemen. 

 
c.  KVO  

1. De pollers worden momenteel geplaatst en het uitstallingbeleid wordt verder uitgewerkt en 
besproken met de ondernemers. 

2. Volgens punt 17 van het Plan van aanpak / Maatregelenmatrix 2008-2009, wordt er door twee 
leden van de werkgroep op de zaterdagen telling uitgevoerd op de parkeerplaats aan de 
Tuinstraat om hier mogelijk betaald parkeren op de zaterdagen in te stellen. Vanuit de 
vergadering en het bestuur wordt gemeld dat dit actiepunt niet binnen het kader van de KVO 
valt. De SBOR heeft al in een eerdere stadia aangegeven het geen goed plan te vinden om hier 
enige vorm van betaald parkeren in te stellen. Het is meer dan opmerkelijk dat dit initiatief 
vanuit enkele winkeliers is gekomen. 

3. De afbakening van het KVO gebied is niet voor iedereen duidelijk. Mogelijk kan dit in de 
volgende vergadering van de KVO (mei 2009) worden omschreven. 

4. Op de website http://www.hoeveiligismijnwijk.nl/ publiceert Politie Haaglanden de 
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criminaliteitscijfers uit hun werkgebied. De meest actuele cijfers moeten nog worden 
gepubliceerd. 

 
5. De programmering/instelling van verkeerslichtinstallatie Geestbrugweg – Lindelaan blijkt nog 

steeds bron van ergernis te zijn. De KVO, maar eigenlijk de gemeente als wegbeheerder, zou 
ook meer aandacht aanmoeten schenken aan dit soort problemen. 

6. Vanuit de vergadering, wordt in het kader van de KVO opgemerkt, dat er diverse gemeenten zijn 
die juist op bepaalde routes geen verkeersdrempels meer aanleggen. Dit om de 
hulpverleningsdiensten sneller op plek van het onheil beschikbare te hebben. De wijkagent is 
niets bekend over mogelijke problemen op dit punt in Oud Rijswijk. 

7. Vanuit de vergadering wordt aan de wijkagent gevraagd of er nog een toename in Leeuwendaal 
is geconstateerd van auto inbraken na 16,17 en 18 januari 2009. De wijkangent antwoordt dat er 
7 à 8 auto inbraken hebben plaatsgevonden. Het doorgegeven signalement wordt op het bureau 
nog vergeleken met het aanwezig fotobestand van bekenden auto inbrekers. In 50-60% van de 
auto inbraken is het merk Volkswagen favoriet bij de inbrekers. 

 
d.  Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

1. Het Comité is vanavond niet aanwezig i.v.m. de forumvergadering op het stadhuis. De voorzitter 
wil graag de Kadernotie luchtkwaliteit voor Europa onder aandacht van het comité brengen. 

2. Bert Bos (voorzitter Leeuwendaal) heeft tot heden geen duidelijk antwoord van het college 
ontvangen op zijn brief van 30 oktober 2008, (M001527), over zijn bezorgdheid over de door het 
comité voorgestelde maatregel en het voorstel om de aangrenzende buurtorganisaties te 
betrekken bij de uitvoering hiervan. 

 
 
8. Overige lopende zaken en activiteiten  

a. Alleen de voorzitter van de SBOR heeft een mail ontvangen over het komende college bezoek voor 
de wijken Cromvliet, Leeuwendaal en Oud Rijswijk. Er zullen onderwerpen worden verzameld. 

 
 
9. Rondvraag 

a. Is er nog informatie ontwikkelingen over de Vlietzone?. Zie ook http://www.vlietrandgroen.nl/ ? Bij 
de aanwezigen is geen concreet nieuws bekend 

 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.  
b. De volgende vergadering wordt gehouden op 10 maart 2009. 
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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 maart 2009, 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 of e-mail naar info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 10 februari 2009  
• 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.  Voortgang verschillende dossiers 

7.a. ERL 
7.b. Frederik Hendrikstraat  
7.c  Emmastraat/Willemstraat 
7.d. KVO 
7.e. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

 
8. Overige lopende zaken en activiteiten 

 8.a. Strandwalfestival 18,19 en 20 september 2009 
 8.b, College bezoek op 30 maart 2009  

    
9. Rondvraag  
 
10. Sluiting  
 
 
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 

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

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 10 FEBRUARI 2009 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Willem Schuller(secretaris), Yvon Schuller 
(penningmeester), Ad van Buuren (best. lid), Rien van de Velde (best.lid), Bert Bos (Leeuwendaal), Andries 
Bartels, Klaar Toet (wijkagent) 
Afwezig gemeld: Ank Visscher (best.lid), Chantal van Weezel (opbouwwerker SWR), Cees van Overbeek 
(Secr. Comité Haagweg), Hans Simons (best.lid PvdA Rijswijk), Betty Trinthamer (VVD), W. van Peursen 
Notulen opgemaakt door en verzorging van e-mail: Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. Om 20.10 opent de voorzitter de vergadering.  
 
 
2. Verslag vergadering 13 januari 2008  

a. Er zijn geen op of aanmerkingen op de notulen. 
 
 
3. Mededelingen 

Diverse personen hebben zich afgemeld naar aanleiding van diverse vergaderingen op het stadhuis. 
Telkens weer is er discussie om op een andere dag dan dinsdag te vergaderen zodat ook raadsleden 
aanwezig kunnen zijn. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het  om een vergadering voor de 
buurt gaat, waarbij gemeenteraadsleden welkom zijn, maar niet andersom. Bovendien, als de raadsleden 
geen raad of forumvergadering hebben, dan hebben zij vaak zelf een partij gerichte vergadering op 2e 
dinsdag van de maand. 
 
  

4. Ingekomen stukken 
a. I_001563 Gem RWK Forum 20 januari 2009 en raad 10 februari 2009 met achterliggende stukken 

zoek op www.rijswijk.nl naar Bestuurlijke Documenten- Forum  
b. U_001564 SWR Chantal van Weezel en Ellen Berenz Uitnodiging voor overleg naar aanleiding 

van de jongeren rond Albert Heijn (Kerklaan) op donderdagavond 29 januari 2009 om 19.30 
wijkcentrum Oude Raadhuis.  
1. Deze bijeenkomst wordt op verzoek van o.a. de politie, naar een nader te bepalen datum 

verschoven. 
c. I_001566 Gem RWK Forum Stad  Forum tweede dinsdag 27 januari 2009 Multifunctioneel 

centrum Vredenburg en omgeving (09-003) €4.005.000,= 
d. D_001569 Gem RWK S&S Brief aam B.V. BHM Centrum Rijswijk als antwoord op een brief van 

hun dd. 1 maart 2007, waarin een vergunning eerste fase wordt verleend voor Emmastraat 8 
e. I_001571 Gem RWK Fora Niet vastgestelde notulen van de fora Stad, Samenleving, Plenair op 20 

januari 2009  
1. In het forum S&S over kastanjes en "dat de Esdoornstraat er niet bij zit", "beter een dan drie 
half"  IB09/007 Handhavingsbeleidplan en programma 2009 

f. I_001572 Gem RWK RAAD Agenda Raadsvergadering 10 februari 2009 met o.a. bespreking van  
IB 08/066 in plenair forum 10 maart 2009, Zie ook I001551 

g. I_001576 Gem RWK Inschrijf formulier "Strandwal festival" 18.19 en 20 september 2009 zie ook 
E001573 

h. I_001577 Gem Rwk Hanan el. Ouasghiri Collectieve vrijwilligersverzekering zie www.rijswijk.nl 
voor meer informatie kijk op rijswijk.nl of email naar heouasgh@rijswijk.nl  

i. U_001578 Gem Rwk Uitnodiging prijsuitreiking fotowedstrijd Waterplan Rijswijk. Maandag 16 
februari 16.00 foyer stadhuis 

j. I_001579 Rijswijk Wonen Mededeling over verandering van de organisatie van Rijswijk Wonen.  
k. I_001580 Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij Leesbaarheidswedstrijd "Kern met Pit". En 

brochures. Inschrijven tot 1 mei 2009 kijk op http://www.khnm.nl   
l. I_001581 Bureau Discriminatiezaken Nieuwe folders en affiche Bureau Discriminatiezaken thema 

“Horen zien en melden”. Zie ook http://www.discriminatiezaken.nl/ 
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5. Verzonden brieven 

a. E_001573 SBOR Aanmelding 2e vergadering 18 februari 2009 voorbereiding  
STRANDWALFESTIVAL op 18,19 en 20 september 2000. 

 
 
6. Nieuws uit de raadsstukken 

a. Multifunctioneel sportcentrum binnen de Landgoederen zone 
b. Afbouw van de tramlijn 19 
c. Handhavingbeleidsplan 2009 
d. Een nogal onduidelijke omschrijving in de niet vastgestelde notulen forum stad en samenleving 

tijdens een discussie over het bomenbestand wordt ook gesproken over zieke kastanjes en dat de 
Esdoornstraat (speelplekken) er niet bij zit, beter één dan drie half. Het stuk wordt afgesloten met de 
melding dat de verantwoordelijke wethouder de vragen schriftelijk zal beantwoorden.  

e. In raadsvergadering van vanavond (10/02/2009) wordt gemeld dat IB08/066 (Stand van zaken 
bouwplan Emmastraat/Willemstraat) besproken wordt in het plenaire forum op 10 maart 2009. 

 
Kijk op voor meer informatie over raadsstukken en fora op het internet op: 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/Forum/ 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/raad/   
 

 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a.  ERL 
1. Er is niets te vermelden. 

 
b.  Frederik Hendrikstraat en Emmastraat/Willemstraat 

1. Er is wat onduidelijkheid rond twee bouwprojecten van Rijswijk Wonen in de Stadhoudersstraat.  
Dit leid soms tot verwarring en hebben niets met elkaar te maken. Hier in de vergadering wordt 
steeds gesproken over het project begeleid wonen op hoek Stadhoudersstraat/Frederik 
Hendrikstraat. In de Stadhoudersstraat heeft Rijswijk Wonen ook nog een destijds van de 
gemeente overgenomen wooneenheid, die opgeknapt moet worden. Die woning heeft niets met 
het project voor begeleid wonen te maken. 

2. De bespreking van IB08/066 (Stand van zaken bouwplan Emmastraat/Willemstraat) op 10 maart 
2009 levert op: 

3. Er zal met steun van een groep van 22 à 25 belanghebbenden rond het “De Vries pand” bezwaar 
worden gemaakt tegen de verlening van de bouwvergunning voor het bouwplan Emmastraat 8. 
Ook zullen er enkele persoonlijk bezwaren worden ingediend tegen dit bouwplan. 

4. Gezien de onduidelijke publicatie van de verleende vergunning houdt de SBOR de 
vervolgstappen m.b.t. dit bouwplan nog in beraad en zal in komende week hierover een 
beslissing nemen. 

 
c.  KVO  

1. De pollers worden momenteel geplaatst en het uitstallingbeleid wordt verder uitgewerkt en 
besproken met de ondernemers. 

2. Volgens punt 17 van het Plan van aanpak / Maatregelenmatrix 2008-2009, wordt er door twee 
leden van de werkgroep op de zaterdagen telling uitgevoerd op de parkeerplaats aan de 
Tuinstraat om hier mogelijk betaald parkeren op de zaterdagen in te stellen. Vanuit de 
vergadering en het bestuur wordt gemeld dat dit actiepunt niet binnen het kader van de KVO 
valt. De SBOR heeft al in een eerdere stadia aangegeven het geen goed plan te vinden om hier 
enige vorm van betaald parkeren in te stellen. Het is meer dan opmerkelijk dat dit initiatief 
vanuit enkele winkeliers is gekomen. 

3. De afbakening van het KVO gebied is niet voor iedereen duidelijk. Mogelijk kan dit in de 
volgende vergadering van de KVO (mei 2009) worden omschreven. 

4. Op de website http://www.hoeveiligismijnwijk.nl/ publiceert Politie Haaglanden de 
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criminaliteitscijfers uit hun werkgebied. De meest actuele cijfers moeten nog worden 
gepubliceerd. 

 
5. De programmering/instelling van verkeerslichtinstallatie Geestbrugweg – Lindelaan blijkt nog 

steeds bron van ergernis te zijn. De KVO, maar eigenlijk de gemeente als wegbeheerder, zou 
ook meer aandacht aanmoeten schenken aan dit soort problemen. 

6. Vanuit de vergadering, wordt in het kader van de KVO opgemerkt, dat er diverse gemeenten zijn 
die juist op bepaalde routes geen verkeersdrempels meer aanleggen. Dit om de 
hulpverleningsdiensten sneller op plek van het onheil beschikbare te hebben. De wijkagent is 
niets bekend over mogelijke problemen op dit punt in Oud Rijswijk. 

7. Vanuit de vergadering wordt aan de wijkagent gevraagd of er nog een toename in Leeuwendaal 
is geconstateerd van auto inbraken na 16,17 en 18 januari 2009. De wijkangent antwoordt dat er 
7 à 8 auto inbraken hebben plaatsgevonden. Het doorgegeven signalement wordt op het bureau 
nog vergeleken met het aanwezig fotobestand van bekenden auto inbrekers. In 50-60% van de 
auto inbraken is het merk Volkswagen favoriet bij de inbrekers. 

 
d.  Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

1. Het Comité is vanavond niet aanwezig i.v.m. de forumvergadering op het stadhuis. De voorzitter 
wil graag de Kadernotie luchtkwaliteit voor Europa onder aandacht van het comité brengen. 

2. Bert Bos (voorzitter Leeuwendaal) heeft tot heden geen duidelijk antwoord van het college 
ontvangen op zijn brief van 30 oktober 2008, (M001527), over zijn bezorgdheid over de door het 
comité voorgestelde maatregel en het voorstel om de aangrenzende buurtorganisaties te 
betrekken bij de uitvoering hiervan. 

 
 
8. Overige lopende zaken en activiteiten  

a. Alleen de voorzitter van de SBOR heeft een mail ontvangen over het komende college bezoek voor 
de wijken Cromvliet, Leeuwendaal en Oud Rijswijk. Er zullen onderwerpen worden verzameld. 

 
 
9. Rondvraag 

a. Is er nog informatie ontwikkelingen over de Vlietzone?. Zie ook http://www.vlietrandgroen.nl/ ? Bij 
de aanwezigen is geen concreet nieuws bekend 

 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.  
b. De volgende vergadering wordt gehouden op 10 maart 2009. 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 10 MAART 2009 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Willem Schuller(secretaris), Yvon Schuller 
(penningmeester), Ad van Buuren (best. lid), Andries Bartels, Marlene de Kievith (cultureel en volwassen 
werker SWR), Diny Sonnevledt (GBR), Hans van Rossum (comité Haagweg). 
Afwezig gemeld: Ank Visscher (best.lid), Rien van de Velde (best.lid), Hans Simons (best.lid PvdA 
Rijswijk), W. van Peursen, Klaar Toet (wijkagent), Nico Köhler (GBR), Bert Bos (Leeuwendaal), Ruth 
Haster (Leeuwendaal),  Karel van Hoorn (werkgroep SCW Muziekbuurt) 
Notulen opgemaakt door en verzorging van e-mail: Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. Om 20.10 opent de voorzitter de vergadering.  
 
 
2. Verslag vergadering 13 februari 2008  

a. Punt 7.a.2 na 2009 “levert op: “ verwijderen. 
b. Punt 7.a.3 Er wordt verzocht om alleen de omschrijving Emmastraat 8 voor het bedoelde pand te 

gebruiken en geen andere omschrijving. 
c. Punt 7.c.2 er wordt toegevoegd dat; Rien v.d. Velde het standpunt van de SBOR nog voor de eerste 

volgende vergadering van de KVO zal door geven aan de Centrummanager van Oud Rijswijk. Zie 
ook punt 7.c.1. 

 
 
3. Mededelingen 

a. Er zijn speciale mededelingen. 
 
 

4. Ingekomen stukken 
a. I_001583 Gem RWK Griffie Brief van Juventas aan de raad waarin zij zich voorstellen en 

uiteindelijk in alle rust verder willen met hun vereniging 
b. I_001584 Gem RWK Griffie Brief ter ondersteuning ter ondersteuning van Gemeente Belangen 

Rijswijk inzake het niet doorgaan van het bouwplan ter Nieburch 
c. I_001585 Gem RWK Griffie Vragen uit de Raad betreffende bouwplannen Mondriaancollege  
d. U_001586 Gem RWK College Tweede Uitnodiging inzake het "Strandwalfestival" Rijswijks 

Evenement op donderdag 18 februari 2009 vanaf 19.30 Bibliotheek Eisenhouwerplein  
e. I_001587 Gem RWK Fora dinsdag 10 maart 2008 en achter liggende stukken zie ook I001588, 

I001589 en I001590 
f. I_001588 Gem RWK Advies aan de raad m.b.t. de werkwijze binnen de fora  
g. I_001589 Gem RWK RAAD Herziening nota grondbeleid gemeente Rijswijk 2009 
h. I_001590 Gem RWK RAAD Ontwerp richtlijn actieve informatieplicht 
i. O_001591 Rijswijk Wonen Uitgave "sociale Samenhang van Rijswijk Wonen.  
j. O_001592 Gem Rwk Afd. Bedrijfsvoering Ontvangstbevestiging Bezwaar tegen verlening 

bouwvergunning Emmastraat 8 zie ook V001574 
k. O_001593 Gem Rwk Afd. Bedrijfsvoering 20-feb-09 Opvragen van het verslag van de 

Welstand/Monumenten commissie zie V001575 
l. U_001597 Gem Rwk juridische zaken Uitnodiging hoorzitting donderdag 9 april 2009 09.45 uur 

Hilvoordezaal n.a. van ons bezwaar tegen bouwvergunning 1e fase Emmastraat 8 ERL-locatie zie 
V001574  

m. I_001598 Gem RWK RAAD Voorstel voor de raad m.b.t. Voorbereidingsbesluit Ter Nieuburgh 
n. A_001601 Gem RWK College Beslissing op Bezwaarschrift (V001513) verlening 

Sloopvergunning ERL-locatie Schoolstraat 31 te Rijswijk intern verleend op 18 september 2008  
o. I_001603 Brandweer Haaglanden Delft-Rijswijk Kopie van een brief t.a.v. Opgeleid Persoon 

BMI, Naar aanleiding van het resetten van brand meld installatie 0397 in de Esdoornstraat 1-3-5 
p. I_001604 Gem RWK Griffie Concept reactie gericht aan het bestuur van KRSV Vredenburch voor 

de plenaire forum van 10 maart 2009 Het niet in behandeling nemen van brief n.a.v. authenticiteit 
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van ondertekening. 
q. I_001605 Onderwatershof, RijswijkWonen, Cardia Laatste Nieuwsbrief maart 2009 

Woonzorgcomplex Onderwatershof. 
r. I_001606 Gem RWK S&S Verzoek aanleveren van informatie voor jeugdmagazine 2009. 
s. U_001610 Gem RWK College Uitnodiging wijkbezoek maandag 30 maart 2009 

 
 
5. Verzonden brieven 

a. V_001599 SWR Brief aan SWR t.a.v. K. Krouwel en afschrift aan secretaris Nivon J.G.C. Schmitz 
met oplossing voor de geluidsoverlast als gevolg van de Djembe lessen. 

 
 
6. Nieuws uit de raadsstukken 

a. Vragen van raadsleden over welke tekeningen bij een verleende bouwvergunning van het Mondriaan 
college horen. 

b. Het college stelt voor om achteraf een voorbereidingsbesluit te nemen om een artikel 19 procedure te 
starten voor delen van het bouwplan Ter Nieburgh.Dit mogelijk om een aantal punten te kunnen 
repareren, gelet op de uitspraak van de Raad van State.  

c. Herziening nota grondbeleid 
d. Ontwerp richtlijn actieve informatieplicht 
e. Handhavingnota: met behulp van publicaties worden ook de bewoners hierbij betrokken. 
 
Kijk op voor meer informatie over raadsstukken en fora op het internet op: 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/Forum/ 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/raad/   
 

 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a.  ERL 
1. Er is een beslissing van het college ontvangen (A001601) over de sloopvergunning ERL, waarin 

wordt gemeld dat onze bezwaren ontvankelijk zijn verklaard en ongegrond bevonden. We 
overwegen nog om beroep aan te teken bij de bestuursrechter.  

2. Ten tijde van de bezwaartermijn was er geen veiligheidssloopplan aanwezig bij de ter inzage 
gelegde sloopvergunning. Echter bij de ter inzage legging voor de hoorzitting van 8 januari 2009 
was er wel iets dat lijkt op een beschrijving van hoe er gesloopt gaat worden. Deze beschrijving 
maakt onderdeel uit van de beslissing op bezwaar. 

3. Dit zgn. veiligheidssloopplan is echter redelijk gedateerd omdat het in 2000-2001 is opgesteld. 
De vermelde geldbedragen zijn zelfs nog in Nederlands guldens vermeld. Het is dus ook maar de 
vraag of de vermelde verantwoordelijke personen nog wel bij de genoemde firma’s werkzaam 
zijn. Ook moet nog worden uitgezocht of genoemde regels en normen nog wel rechtsgeldig en 
van toepassing zijn. 

 
b.  Frederik Hendrikstraat en Emmastraat/Willemstraat 

1. Er is op 22 januari 2009 van rechtswege een bouwvergunning verleend voor het oprichten van 9 
jongeren woningen op de hoek van de Frederik Hendrikstraat 2 en Stadhoudersstraat 19. De 
verwachting is dat er mogelijk een nieuwe bouwvergunning wordt aangevraagd omdat het de 
bedoeling is om 9 appartementen voor begeleid wonen te realiseren. Het overleg tussen Rijswijk 
wonen en de omwonenden is eenzijdig geweest. Rijswijk Wonen heeft ook in tweede termijn 
niet meer gereageerd op de bevindingen van de omwonenden op het plan. 

2. Op 9 april a.s. (09.45 uur) wordt het buurtschap in de gelegenheid gesteld om haar bezwaren 
tegen de verlening van een bouwvergunning eerste fase voor de Emmastraat 8 nader te 
motiveren tijdens een door de gemeente georganiseerde hoorzitting in het stadhuis.  
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c.  KVO  
1. Ten aanzien punt 17 van de actiepuntlijst van de werkgroep, observatie van het parkeren op het 

parkeerterrein aan de Tuinstraat, heeft Willem Schuller op 9 maart jl. gesproken met centrum 
manager Erik Wilderbeek. Erik Wilderbeek heeft gezegd dat de SBOR hun bezwaar tegen dit 
actiepunt voor het opstellen van de lijst kenbaar had moeten maken. Het buurtschap was in het 
verleden en is nog steeds van mening dat het invoeren van te veel gereguleerde 
parkeervoorziening in de Tuinstraat en andere delen van Oud Rijswijk niet in het belang is van 
de ondernemers in Oud Rijswijk. Jaren geleden zijn goede afspraken gemaakt met de markt 
organisatie hoe te parkeren op de zaterdagen. Deze afspraken worden voor zover de SBOR dit 
kan beoordelen nog steeds geëerbiedigd. Wellicht kunnen de ondernemers van Oud Rijswijk, 
met ondersteuning van SWHR, ook goede afspraken met elkaar maken. 

2. Doordat de CBR het systeem van vaste examenroutes heeft opgeheven is het file rijden in de 
Schoolstraat aanzienlijk afgenomen.  

 
d.  Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

1. Hans van Rossum meldt dat de luchtkwaliteit inmiddels een vast agendapunt op de forum 
vergadering is.  

2. Gemeente heeft een vaste projectleider aangewezen voor het project “Haagweg”. 
3. De invulling van het projectplan heeft wat vertraging opgelopen. De verwachting is dat we in 

april 2009 meer informatie hebben. 
4. De mankementlijst begint ook zijn vruchten af te werpen. Er zijn o.a. een aantal nieuwe bomen 

herplant en enkele andere punten zijn opgelost.  
5. Het comité is niet ontevreden over de proef met de afsluiting van het stukje ventweg op 

Haagweg (richting Lindelaan-Geestbrugweg). De evaluatie zal binnenkort plaatsvinden. Er 
wordt vanuit de vergadering opgemerkt dat er bij alle ventwegen op de Haagweg vele fiets- en 
brommerbewegingen zijn tegen de geldende rijrichting in. Mogelijke oorzaken zijn de soms 
lastige en voor een fietser, langdurige en onlogische, oversteken van Haagweg en de situatie bij 
de Hoornbrug.. Bij eventuele nieuwe plannen rond de Hoornburg moet hier goed aandacht aan 
worden besteed.  

6. Het comité heeft een analyse gemaakt van de ANWB wegbewijzering die het verkeer de stad 
uitleiden met als doel om zo min mogelijk verkeer over Haagweg naar de A4 en A13 te sturen. 
Deze analyse is aangeboden aan de gemeente. 

 
 
8. Overige lopende zaken en activiteiten  

a. Strandwal festival 18, 19 en 20 september 2009 
1. Op 18 februari jl. heeft de tweede bijeenkomst met de gemeente plaatsgevonden in centrale 

bibliotheek. Er werden een aantal discussiegroepen geformeerd. Wij hebben meegepraat met de 
“Oud Rijswijk groep” en nogmaals onze ideeën en ons activiteiten aanbod toegelicht. In deze 
groep zaten o.a. het Tollens museum, Amateurs Palet, de NVVH Vrouwennetwerk, Bill 
Bakersband, de SWHR en bibliotheek. 

2. De eerste twee vergaderingen waren redelijk kort op elkaar wat goed is om niet het moment te 
verliezen. Inmiddels zijn we 3 weken verder. We hopen dat deze snelheid er in blijft zodat de 
meewerkende organisaties hun deelnames goed kunnen voorbereiden.   

  
b. College bezoek op 30 maart 2009 

1. Het bestuur betreurt het dat het college en de gemeente nogal vasthoudend zijn, in het vaststellen 
van gebied grenzen voor de uitnodigingen van dit wijkbezoek. Er zijn meerdere onderwerpen en 
meerdere buurten om Oud Rijswijk heen die een gezamenlijk belang dienen. De luchtkwaliteit is 
hier een voorbeeld van.  

2. Gisteren (9 maart jl.) hebben alle organisaties, College, gemeente medewerkers, politie, 
(B.W.O.) Cromvliet, (W.V.) Leeuwendaal SWHR en SBOR in een ontspannen sfeer een 
fietstocht gemaakt om het college zaken te laten zien wat er verbeterd is, maar ook zaken die nog 
extra aandacht vragen en moeten worden opgelost. We hopen dat we voor de 30e maart hier nog 
een overzicht van ontvangen. 
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c. Kennisniveau m.b.t. Wro en Wabo 
1. De voorzitter spreekt naar aanleiding van een onderzoek, zijn zorgen uit over het kennisniveau 

van raadsleden m.b.t. de veranderingen in de wetgeving van Wet ruimtelijke ordening (Wro) en 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Bij beslissingen over toekomstige 
bouwplannen is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van deze nieuwe regelgeving en 
toepasbaarheid hiervan. 

 
 
9. Rondvraag 

a. Marlene de Kievith meldt dat de SWR op dinsdagmiddag 5 mei a.s. een bevrijdingfeest organiseert 
met o.a. een band die Glen Miller muziek speelt. Zij vraagt of de SBOR bewoners kent die met hun  
kunsten, voordrachten of muziek, zouden willen optreden op een buitenpodium bij het Oude 
Raadhuis aan de Laan Hofrust. Het bestuur zal onze eigen activiteiten mailen en het verzoek 
overbrengen en als zij belangstelling hebben, contact op te nemen Marlene voor meer informatie.  

b. De voorzitter vraagt of Marlene kan na vragen wanneer er nu precies de jongeren inloop wordt 
georganiseerd. Door een email van de SWR is hierdoor onduidelijke geworden wat en wanneer nu 
precies de inloop wordt georganiseerd. Sinds november 2007 is er geen jongeren inloop op de 
dinsdagavonden. Marlene zal dit opnemen met haar collega Ellen Berenz. 

c. Er wordt gevraagd of er een vertegenwoordiger van de SWHR bij deze vergaderingen aanwezig is. 
De voorzitter antwoordt dat dit in het verleden wel het geval is geweest. Er is recentelijk informeel 
contact geweest met de voorzitter Herman Soen. Er moet nog een afspraak gemaakt worden met de 
dagelijkse besturen van de SBOR en SWHR. De huidige secretaris van de SWHR was in verleden 
een regelmatige bezoeker van onze vergaderingen. 

 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.55 uur sluit de voorzitter de vergadering.  
b. De volgende vergadering wordt gehouden op 14 april 2009. 
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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 april 2009, 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 of e-mail naar info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 10 maart 2009  
• 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.  Voortgang verschillende dossiers 

7.a. ERL 
7.b. Frederik Hendrikstraat  
7.c  Emmastraat/Willemstraat 
7.d. KVO 
7.e. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

 7.f.. Strandwal festival 18,19 en 20 september 2009 
 7.g. Historisch centrum Oud Rijswijk 

 
8. Overige lopende zaken en activiteiten 

 8.a. Terugkoppeling collegebezoek op 30 maart 2009  
    
9. Rondvraag  
 
10. Sluiting  
 
 
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 

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

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 14APRIL 2009 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Willem Schuller(secretaris), Yvon Schuller 
(penningmeester), Ad van Buuren (best. lid), Ank Visscher (best.lid), Rien van de Velde (best.lid), Andries 
Bartels, Henny v.d. Horst (GBR), Idzard Fischer (Comité Haagweg), Klaar Toet (wijkagent) 
Afwezig gemeld:, Hans Simons (best.lid PvdA Rijswijk), W. van Peursen, Nico Köhler (GBR) 
Notulen opgemaakt door en verzorging van e-mail: Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering.  
 
 
2. Verslag vergadering 10 maart 2009  

a. De notulen worden goedgekeurd 
 
 
3. Mededelingen 

a. Willem Schuller meldt dat het jaarverslag 2008 van de SBOR is afgerond en op de website zal 
worden gepubliceerd. In dit jaarverslag wordt uitgebreid verslag gedaan van de verschillende 
activiteiten, omdat gebleken is dat niet alleen de financiële verantwoording en de daarbij behorende 
overzichten, maar ook het jaarverslag wordt betrokken bij de vaststelling van de subsidie door de 
gemeente Rijswijk. Omdat deze dubbele verantwoording veel (let wel veel op de kleine beurs van de 
SBOR) geld kan schelen, wordt dubbel gerapporteerd. 

b. De digitale verplichting voor het publiceren van o.a. bestemmingsplannen is uitgesteld tot 1 januari 
2010 

c. Het is de bedoeling dat er nog een activiteit door de SBOR gaat worden georganiseerd. Het bestuur 
onderzoekt de mogelijk om een band te laten repeteren in de geluidsdichte ruimte aan de andere kant 
van het gebouw. 

 
 

4. Ingekomen stukken 
a. A_001611 Gem RWK College Beslissing op Bezwaarschrift (V001514) verlening Kapvergunning 

ERL-locatie schoolstraat 31 te Rijswijk intern verleend op 18 sept 2008  
b. I_001612 SWR Mededeling dat Chantal van Wezel voorlopig geen ondersteuning kan bieden 

i.v.m. nieuwe opdracht voor de Muziekbuurt  
c. I_001613 SWR Mededeling dat er op donderdag 4 juni 2009 Europese verkiezingen worden 

gehouden en ruimte 24 en 15/16 niet kunnen worden gebruikt  
d. I_001614 Gem RWK RAAD Raadsinformatiebrief IB09-013 Naar aanleiding "Motie 

Hangjongeren" van 11 november 2008 
e. I_001615 Gem RWK  Raadsinformatiebrief IB09-014 Wijzingen in AWBZ functie 

ondersteunende begeleiding 
f. I_001618 Gem RWK Fora Niet vastgestelde notulen van de fora Stad, Samenleving, Plenair op 10 

maart jabuari 2009, in stad 
g. I_001619 Gem RWK RAAD Agenda raadsvergadering 31 maart 2009 (gewijzigd) 
h. I_001620 Gem RWK S&S Raadsinformatiebrief IB09/017 Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 
i. I_001621 Gem RWK S&S IB09/018 Wijziging van het normenkader jaarrekking 2008 
j. I_001622 Gem RWK WCO IB09/019 Jaarverslag Kinderopvang 2008 
k. I_001623 Gem RWK LVH IB09/020 Jaarverslag Leefbaarheid 2008 en Werkplan Leefbaarheid 

2009 
l. I_001624 Gem RWK LVH IB09/021 Jaarverslag Veiligheid 2008 en Werkplan Veiligheid 2009 
m. I_001625 Gem RWK LVH IB09/022 Evaluatie jaarwisseling 2008/2009 
n. I_001626 Gem RWK P&C IB09/023 Managementletter 2998 Interne beheersing in ontwikkeling 

Price Waterhouse Coopers 
o. I_001627 Gem RWK College IB09/024 Vrijstellingsprocedure functiewijziging watertoren 

Jaagpad 148c art. 19 lid 2 bouwaanvraag is voor 1juli 2008 ingediend 
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p. I_001628 Gem RWK Griffie IB09/025 Verzoek om presentatie van het plan Fietsbrug over de 
Vliet 

q. I_001629 Gem RWK Stadsbeheer IB09/026 Voorgenomen B&W besluit inzake spoed vervanging 
brandkranen 

r. I_001630 Gem RWK College IB09/027 Voortontwerp-bestemmingsplan "Kantoorgebouw Laan 
van Zuid Hoorn" 

s. I_001631 Gem RWK College IB09/028 Informatie voortgang WMO 
t. I_001636 Gem RWK College IB09/029 Besluit brandveiligheid gebruik bouwwerken 
u. I_001637 Gem RWK S&S IB09/030 Uitvoeringsplan 2009 lokaal gezondheidsbeleid 
v. I_001638 Gem RWK S&S IB09/031 Voortgangsrapportage kadernota jeugd- en onderwijsbeleid 

2008-2012 
w. I_001639 Gem RWK College IB09/032 Brief aan het Comité Haagweg 
x. I_001640 Gem RWK Forum Plenair Agenda Plenair Forum eerste dinsdag 21 april 2009 met 

achterliggende stukken 
y. M_001645 Gem RWK E-mail met een voorbeeld brief omwonende t.b.v. van het plaatsen van 

attractievere speeltoestellen op het Tollensplein. 
 
 
5. Verzonden brieven 

a. V_001641 Rechtbank 's-Gravenhage Sector bestuursrecht  14 april 2009 Aangetekende brief aan de 
President van de afdeling bestuursrecht van de Raad van State. Betreft: procedurele melding van de 
SBOR met aantekening van een beslissing van het College van de gemeente Rijswijk op een 
ingediend bezwaar van de SBOR over de sloopvergunning ERL. 

 
 
6. Nieuws uit de raadsstukken 

a. In het Jaarverslag Leefbaarheid 2008 en Werkplan Leefbaarheid 2009 komt niet duidelijke naar 
voren hoe de bewonersorganisaties hierin “passen”.   

b. Uit het Jaarverslag Veiligheid 2008 blijkt dat de Plaspoelpolder veiliger is dan Oud Rijswijk. Klaar 
Toet heeft in KVO voorgesteld om met een SMS-alert systeem te proberen het winkelgebied veilig 
te maken. Er is echter bij de ondernemers nog veel te weinig belangstelling om hier aan mee te 
werken. 

 
Kijk op voor meer informatie over raadsstukken en fora op het internet op: 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/Forum/ 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/raad/   
 

 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a.  ERL 
1. Zie punt 5.a; verder geen nieuws. 
2. Tijdens de bijeenkomst in Oude Kerk van 31 maart 2009 werd er door een bewoner een vraag 

gesteld over de voortgang van het ERL bouwplan. De SBOR zou schuldig aan zijn de 
vertraging, aldus het gemeentebestuur. Na de  bijeenkomst moest het bestuur van de SBOR van 
de vraag stelster vernemen dat zij de verantwoordelijke wethouder om nadere uitleg vroeg en 
hierbij niet prettig te woord werd gestaan. .   

 
b.  Frederik Hendrikstraat en Emmastraat/Willemstraat 

1. Doordat de zorgorganisatie Philidelphia zich momenteel in zwaar weer bevindt en er een andere 
directie bij Rijswijk Wonen is aangetreden, is voor alsnog niet echt duidelijk wat er nu gaat 
gebeuren met dit bouwplan, waarvoor door een fout van de gemeente een vergunning van 
rechtswege is verleend.. De direct omwonendeneden hebben overigens nooit meer iets van 
Rijswijk Wonen gehoord over hun kanttekeningen bij het plan en de uitvoering ervan. Het gaat 
hierbij niet om principiële bezwaren, maar meer om kwesties die te maken hebben met het feit 
dat voor sloop en bouw nu eenmaal de belendende percelen en eigendommen in beeld komen. 
Het is teleurstellend dat, waar de direct omwonenden steeds zo constructief mee denken, er zo 
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afstandelijk wordt gereageerd. Dat dwingt burgers om procedures aan te spannen en dat is 
jammer. 

2. Op 9 april 2009 hebben de bezwaarmakers tegen het verlenen  van een bouwvergunning voor de 
Emmastraat 8, tijdens een door de gemeente belegde hoorzitting, hun bezwaren nader mondeling 
toegelicht. Binnen 6 tot 10 weken zal de gemeente hun beslissing op de bezwaren bekend 
maken. 

3. De SBOR heeft per brief aan het college de verslagen van de welstandscommissie over dit 
dossier in het kader van Wet Openbaar Bestuur opgevraagd. Tot op heden heeft de SBOR nog 
geen antwoord ontvangen. Een raadsfractie heeft de zelfde vragen gesteld. Dit wordt in een 
gesprek door de betreffende afdeling toegelicht. Willem Schuller geeft aan dat de SBOR dit 
initiatief zeer op prijs stelt, maar voegt daar direct aan toe, dat gemeente nog steeds wettelijk 
verplicht is schriftelijk antwoord te geven op deze brief binnen de daarvoor wettelijk 
vastgestelde termijnen. 

4. Eén van de bewaarmakers zegt dat het voeren van deze procedure noodzakelijk en feitelijk 
onvermijdelijk is omdat de zowel de initiatiefnemers als de gemeente elk overleg met de 
omwonenden hebben geschuwd. Je komt steeds weer voor een gesloten deur te staan. Het 
bestuur van de SBOR geeft aan dat dit de afgelopen niet anders is geweest. De voorzitter vindt 
het bedenkelijk dat één van de initiatiefnemers in het bestuur zit van de SWR. Eén van de 
doelstellingen van de SWR is juist de leefbaarheid te verbeteren en de bewonersparticipatie 
binnen de gemeente Rijswijk te bevorderen. Overleg met bewoners moet dan ook het 
uitgangspunt zijn 

 
c.  KVO  

1. Er is een E-mail ontvangen waarin wordt gemeld dat er een 11 tal winkels een veiligheidscan 
laten uitvoeren. We gaan er vanuit dat de eerste 11 zijn en dat er nog meer ondernemers een 
dergelijke veiligheidsscan laten uitvoeren. 

2. Het is nog onduidelijk wat nu de status van pollers is. Diverse oorzaken zoals extra 
verplaatsingen en  enkele technische punten  hebben het project vertraagd en gezorgd voor een 
forse budget overschrijding. Volgens Klaar Toet zouden de pollers in mei 2009 moeten gaan 
functioneren. De voorzitter stelt gekscherend voor om de historische ingebruikstelling van de 
pollers op te nemen als één van de activiteiten tijdens het Strandwal festival op 18, 19 en 20 
september 2009. De SBOR is immers al jaren bezig om het gebruik van pollers te promoten. 

3. Klaar Toet neemt deel aan het leefbaarheids overleg. De voorzitter vraagt of er verslagen zijn 
van deze bijeenkomsten. We moeten nu het één en ander via ons abonnement op de raadsstukken 
vernemen. Klaar Toet antwoordt dat deze vergaderingen meer op uitvoerend niveau zijn. 
Besluiten of verbeterpunten worden niet altijd vastgesteld  

 
d.  Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

1. De voorzitter meldt dat de Europese Unie akkoord gaat met het luchtkwaliteitsplan Nederland 
(NSL) . De Europese Unie verleent Nederland uitstel (derogatie voor fijn stof PM 10) tot midden 
2011 en voor stikstofdioxide (NO2) tot 1 januari 2015. Het NSL kan naar verwachting voor deze 
zomer van kracht worden. 

2. Ondanks alle inspanningen van het comité meldt de voorzitter dat Gemeente nog steeds geen 
actueel aangepast plan van aanpak heeft. 

3. Middels een brief van de gemeente wordt aan het comité gemeld dat er een projectleider is 
aangesteld voor het project “Haagweg” (riolering, trambaan verbreden, Hoornbrug verhogen). 
Deze project leider zal o.a. overleggen met de belanghebbende partijen. De overlegstructuur met 
de wethouder wordt hiermee beëindigd. Hier wordt nota van genomen.  

4. Het bestuur van de SBOR merkt op dat het comité door het te veel te hameren op andere punten 
met “de mankementenlijst” haar punt/doel m.b.t. luchtkwaliteit te veel overschaduwt en de 
noodzakelijke aandacht voor het kernprobleem hiervoor verliest. De brief zoals hierboven 
besproken is hier mogelijk het gevolg van. De vertegenwoordiger van het comité zal dit punt 
bespreken in de volgende vergadering van de comité. 

5. Het comité wacht op dit moment nog op antwoorden van eerder aan de gemeente verzonden 
brieven 

6. Vanuit de vergadering wordt nogmaals nadrukkelijk aandacht gevraagd over het tegen de 
rijrichting inrijden van fietsers en brommers op de ventwegen van de Haagweg. Met name rond 
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Hoornbrug is de situatie gevaarlijk. De ontsluiting voor de fietser richting Ypenburg is uiterst 
ongelukkig aangelegd. De gemeente zou hier als wegbeheerder iets aan moeten doen voor er 
ongelukken gebeuren .  

 
e. Historisch centrum Oud Rijswijk 

1. Er is een initiatief om een historisch centrum in Oud Rijswijk tot stand te brengen. De SBOR wil 
hier graag over meedenken om dit plan breder uit te dragen, omdat dit een spin off voor de buurt 
kan betekenen. We komen hierop terug. Een belangrijk punt is het geld, omdat dit – gelet op de 
randvoorwaarden van de gemeenteraad- voor een behoorlijk deel uit de markt moet komen. 

 
 
8. Overige lopende zaken en activiteiten  

a. Strandwal festival 18, 19 en 20 september 2009 
1. Er is alleen een mail ontvangen dat er binnenkort contact wordt opgenomen.   

  
b. College bezoek op 30 maart 2009 

1. De voorzitter vraagt aan de vergadering hoe men het college bezoek in de Oud Kerk heeft 
ervaren? 

2. Leuk dat het college eens per jaar de wijk bezoekt. 
3. Minder wijken was beter geweest. 
4. Vragen uurtje over problemen die allang opgelost hadden kunnen zijn als de burgers een beter 

gehoor bij de gemeente krijgen voor klachten.  
5. Het klachtenbureau van de gemeente lijkt tot ergernis van de aanwezige ook niet altijd direct te 

reageren. Brieven blijven te vaak onbeantwoord. 
6. De grote hoeveelheid klachten kan verklaard worden daar het verwijzen naar de 

bewonersorganisaties ook niet meer lijkt te werken voor de bewoners. Het gemeentelijk overleg 
met de buurtorganisaties in Rijswijk is tot een minimum terug gebracht. 

7. De avond ging over kleine zaken. De rest bleek niet bespreekbaar te zijn. 
 
 
9. Rondvraag 

a. Wat gebeurt er met gebouw bovenop het Kruidvat. Hier worden door Bouwfonds Amstelland drie 
appartementen a €499.000,= op het internet aangeboden. Deze appartementen zullen uiteindelijk 
nadat ze verkocht zijn worden gerealiseerd. 

 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.55 uur sluit de voorzitter de vergadering.  
b. De volgende vergadering wordt gehouden op 14 april 2009. 
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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 mei 2009, 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 of e-mail naar info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 14 april 2009  
• 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.  Voortgang verschillende dossiers 

7.a. ERL 
7.b. Frederik Hendrikstraat  
7.c  Emmastraat/Willemstraat 
7.d. KVO 
7.e. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

 7.f.. Strandwal festival 18,19 en 20 september 2009 
 7.g. Historisch centrum Oud Rijswijk 

 
8. Overige lopende zaken en activiteiten 
    
9. Rondvraag  
 
10. Sluiting  
 
 
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 

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

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 12 MEI 2009 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Willem Schuller (secretaris), Yvon Schuller 
(penningmeester), Ad van Buuren (best. lid), Ank Visscher (best.lid), Rien van de Velde (best.lid), Andries 
Bartels, Henny v.d. Horst (GBR), Diny Sonnevledt (GBR), Karel van Hoorn (voorz. SCW Muziekbuurt) 
Afwezig gemeld: Klaar Toet (wijkagent), W. van Peursen, Ed Braam (OR), Bert van Velthuijsen (GL), 
Betty Trinthamer (VVD), Yvonne Hagenaars (PvdA), Chantal van Weezel (SWR), Cees van Overbeek 
(Com. Haagweg), Ger Visser. 
Notulen opgemaakt door en verzorging van e-mail: Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering.  
 
 
2. Verslag vergadering 14 april 2009  

a. Bij punt 7.b.4 moet tussen “afgelopen .. niet anders is geweest” , “tijd” worden toegevoegd. 
 
 
3. Mededelingen 

a. Er is een E-mail van mw. Van Born-van den Berg (bestuursadviseur van de burgemeester). De 
burgemeester mw. Van der Wel-Markerink heeft een aantal vragen over het verslag van 14 april jl. 
en nodigt het bestuur uit voor een gesprek, zodat deze vragen kunnen worden opgehelderd. Het 
bestuur zal een aantal datums doorgeven waarop dit gesprek zou kunnen plaatsvinden.   

 
 

4. Ingekomen stukken 
a. I_001642 Vluchtingenwerk Rijswijk Hoogtepunten 2008 (jaarverslag 2008) 
b. M_001645 Gem RWK E-mail met een voorbeeld brief t.b.v. van het plaatsen van attractievere 

speeltoestellen op het Tollensplein 
c. I_001646 Ger Visser Kopie van voorlopige brief aan de Rechtbank Afd. Bestuursrecht 

Beroepschrift aangaande de beslissing op bezwaar sloopvergunning ERL-locatie Schoolstraat 31 te 
Rijswijk 

d. 0_001647 Gem RWK S&S WSCO Ontvangstbevestiging van aanvraag subsidie voor het jaar 2010 
en verantwoording over het subsidiejaar 2008 

e. I_001648 Gem RWK College Wet voorkeursrecht gemeenten Eikelenburg 
f. I_001649 Gem RWK Forum Samenleving Niet vastgestelde openbare notulen Forum samenleving 

van 21 april 2009 met o.a Voortgangsrapportage SWR 2009 en leefbaarheidoverleg 
g. I_001650 Gem RWK Forum Stad Niet vastgestelde openbare notulen Forum stad van 21 april 

2009 
h. I_001651 Gem RWK Forum Plenair Niet vastgestelde openbare notulen Forum Plenair van 21 

april 2009 
i. I_001652 Gem RWK Forum Discussies en Presentaties Forum Discussies en Presentaties op 12 

mei 2009 gewijzigd exemplaar 
j. I_001653 Gem RWK College Proces volkstuinen Rijswijk Zuid 
k. I_001654 Gem RWK College Nieuw Groenbeleidsplan 
l. I_001655 Gem RWK College Notitie economische crisis 
m. U_001656 Cardia Ondewatershof Uitnodiging opening Onderwatershof op 10 juni 15.00 uur.  
n. M_001658 Voorzitter Karel van Hoorn SCW Muziekbuurt (VBS) Email met complimenten over 

het jaarverslag 2008 en verzoek om telefoonnummers bestuursleden. 
o. M_001659 Gem RSW burgemeester Mw G.W. van der Wel-Markerink Wil een afspraak maken 

n.a.v. het COR-verslag van 14 april 2009. 
 
 
5. Verzonden brieven 

a. Er zijn geen verzonden brieven. 
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6. Nieuws uit de raadsstukken 
a. Voortgangsrapportage SWR 

1. Naar aanleiding van dit punt ontstaat een langdurige discussie over deze voortgangsrapportage. 
De algemene tendens is dat gemeenteraad van mening is dat de SWR nog niet functioneert op 
het gewenste niveau.  

2. Er is nog te weinig verbetert t.o.v. de voortgangsrapportage uit 2008. Diverse fracties uit de raad 
verbazen zich over het ontbreken van duidelijke financiële jaarverslagen (2007 en 2008) van de 
SWR.  

3. Uit het kennismakingsgesprek met de nieuwe directeur a.i van de SWR, de heer K.Krouwel,  
heeft de SBOR opgemaakt dat de SWR zich gaat omvormen tot een bedrijf waarbij de bestaande 
bewonersorganisaties middels hun activiteiten de doelstelling van de SWR gaan realiseren. Van 
ondersteuning aan de bewonersorganisaties en vrijwilligerswerk komt dan in een ander daglicht 
te staan, omdat het erop lijkt dat de rollen worden omgedraaid.. Het bestuur van de SBOR heeft 
deze aanpak tijdens dit kennismakingsgesprek bekritiseerd. Er is toen afgesproken dat er tijdens, 
op een door de heer K.Krouwel aan te geven tijdstip, een vervolggesprek hier nogmaals over 
gesproken zou worden. Echter dit vervolg gesprek heeft nimmer plaatsgevonden. De SWR dient 
zich in de optiek van de SBOR ondersteunde en faciliterend op te stellen tegenover de 
bewonersorganisaties in Rijswijk. 

4. Karel van Hoorn (voorzitter SCW) herkent de nieuwe werkwijze van de SWR en is alles behalve 
gelukkig met deze ontwikkelingen. Als zijn vrijwilligers van de SCW organisatie zou gaan 
samenwerken met de SWR moet deze , een voor de SWR bruikbare meetbare resultaten 
opleveren om het voortbestaan van de SCW veilig te stellen. Samenwerken kan een goede zaak 
zijn, maar deze aanpak gaat ook Karel van Hoorn te ver. De SWR prijkt dan met de veren van de 
inzet van de vele vrijwilligers van de SCW.  

b. Voortgangsrapportage Leefbaarheidoverleg. 
c. Proces m.b.t. volkstuinen Rijswijk zuid. 
d. Notitie economische crisis. 
 
Kijk op voor meer informatie over raadsstukken en fora op het internet op: 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/Forum/ 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/raad/   
 

 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a.  ERL 
1. Er zijn ons geen ontwikkelingen bekend.   

 
b.  Frederik Hendrikstraat en Emmastraat/Willemstraat 

1. Ten aanzien van het bouwplan Emmastraat 8 heeft Henny van de Horst tijdens een gesprek met 
twee ambtenaren een toelichting gekregen over de gang van zaken binnen de Welstand- en 
Monumentencommissie en heeft het later opgemaakte verslag over dit bouwplan ontvangen. Het 
bestuur van de SBOR waardeert de actie van Henny van de Horst maar wacht nog op het 
antwoord van onze, aan het college gerichte, brief (V001575) van 12 februari 2009. De 4 weken 
zoals vermeld in Wet Openbaar Bestuur zijn inmiddels ver overschreden. 

 
c.  KVO  

1. Op 13 mei 2009 is de volgende vergadering. 
2. Op de onze website wordt op verzoek van het KVO en Klaar Toet www.politie.nl en 

www.hoeveiligismijnwijk.nl vermeld. Hier kan men lezen hoe het met de veiligheid in een wijk 
is gesteld.  

 
d.  Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

1. Er is niemand aanwezig van het Haagweg Comité.  
2. Het is nu het wachten op het plan van aanpak van de gemeente Rijswijk. 
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e. Strandwal festival op 18, 19 en 20 september 2009 
1. Op 22 april 2009 heeft de gemeente het festival met publicaties onder de aandacht gebracht. 

Vanaf deze datum is ook de website www.strandwalfestival.nl online waar nog meer informatie 
kan worden gevonden. 

2. Er wordt opgemerkt dat gelijktijdig Herfstpop wordt georganiseerd. De vergadering is verdeeld 
over de keus van de gemeente om deze twee grote evenementen gelijktijdig te laten 
plaatsvinden. Willem Schuller ligt toe dat dit ook al bij eerdere bijeenkomsten in het kader van 
het Strandwalfestival naar voren is gebracht. Er is toen gezegd dat de twee terreinen ver genoeg 
uit klaar zijn gesitueerd en dat ieder evenement zijn “eigen” publiek aantrekt. 

 
f. Historisch centrum Oud Rijswijk 

1. Dit punt vervalt op dit moment Indien de SBOR een plan heeft om ook een bijdrage te leveren 
aan het tot stand komen van het centrum, zal hierop worden teruggekomen. Daar moet eerst wat 
voorbereidend werk voor worden verricht. 

 
 
8. Overige lopende zaken en activiteiten  

a. Karel van Hoorn voorzitter (SCW muziekbuurt) heeft vanavond een keer de tijd om deel te nemen 
aan onze vergadering. Hij wil graag zijn complimenten uitspreken over de informatie in het 
jaarverslag van de SBOR. Het activiteiten overzicht vindt hij zeer duidelijk en heeft in het 
jaarverslag van SCW ook een dergelijk overzicht opgenomen. Naar zijn mening maakt dit het voor 
de subsidie verstrekkers aanzienlijk eenvoudiger om te beoordelen of een bewoners organisatie 
voldoet aan de gestelde eisen van de Algemene Subsidie Regeling van Rijswijk. 

b. Karel van Hoorn vertelt het een en ander van het reilen en zeilen in de Muziekbuurt. Met een aantal 
anekdotes geeft hij aan dat het vaak niet duidelijk is hoe, de gemeente, de VBS en SWR omgaat met 
vragen en financiën. Dit is soms erg ontmoedigend voor de “vrijwilliger” 

c. Het lijkt er op dat de SWR plannen aan het ontwikkelen is om alle bewonersorganisaties om te 
vormen tot organisaties die gaan worden aangestuurd door de SWR. In de Muziekbuurt wordt er 
door Chantal van Weezel een pilot opgezet. Karel van Hoorn spreekt zijn zorgen uit over deze 
ideeën en gang van zaken. Hij is bang dat wat er in de afgelopen 30 jaar met vrijwilligers is 
opgebouwd wordt afgebroken omdat vrijwilligers niet aan de hand van de SWR zullen/willen gaan 
lopen. De vrijwilligers moeten juist ondersteund en gestimuleerd worden door de SWR. 

 
 
9. Rondvraag 

a. Karel van Hoorn wil meer onderling overleg tussen de bewonersorganisaties om van elkaar te leren 
te horen hoe zij hun activiteiten organiseren/begeleiden. De voorzitter en de secretaris melden dat 
alle bekende bewonersorganisatie in Rijswijk onze notulen per email krijgen toegezonden. Een 
enkele keer bezoeken we een vergadering van een ander bewonersorganisatie om te ervaren hoe en 
daar werkt. Het idee om met vertegenwoordigers van de andere bewonersorganisatie een vergadering 
belegen is een goed idee en zullen we van harte ondersteunen. 

 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.  
b. De volgende vergadering wordt gehouden op 9 juni 2009. 
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Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) die gehouden 
zal worden op: 
 

Dinsdag 9 juni 2009, 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 of e-mail naar info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 12 mei 2009  
• 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.  Voortgang verschillende dossiers 

7.a. ERL 
7.b. Frederik Hendrikstraat  
7.c  Emmastraat/Willemstraat 
7.d. KVO 
7.e. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

 7.f.. Strandwal festival 18,19 en 20 september 2009 
 
8. Overige lopende zaken en activiteiten 
    
9. Rondvraag  
 
10. Sluiting  
 
 
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 

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

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 9 JUNI 2009 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Willem Schuller (secretaris), Yvon Schuller 
(penningmeester), Ad van Buuren (best. lid), Ank Visscher (best.lid), Andries Bartels, Klaar Toet 
(wijkagent), Joke Regouw (voorzitter St. Welzijn Rijswijk), Tom Stuiver (best.lid SBMR) 
Afwezig gemeld: Rien van de Velde (best.lid), Karel van Hoorn (voorz. SCW Muziekbuurt), W. van 
Peursen, Betty Trinthamer (VVD), Hans Simons en Yvonne Hagenaars (PvdA), Chantal van Weezel (SWR), 
Paul Mathot (Com. Haagweg)  
Notulen opgemaakt door en verzorging van e-mail: Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering.  
 
 
2. Verslag vergadering 12 mei 2009  

a. Naar aanleiding van het verslag heeft een medewerker van de gemeente een mail naar het bestuur 
gestuurd. Zij verzoekt om de inhoud hiervan namens de gemeente tijdens vergadering te verwoorden. 
De voorzitter hoopt dat mw. G. Verheul dit zelf nog tijdens vergadering kan toelichten. Aangezien 
dit tijdens vergadering niet plaats vindt wordt de tekst hieronder vermeld;  

  
Reactie op verslag van 12 mei 2009 vanuit de gemeente: 
Agendapunt 6 a 1 en 2 
In het Vitaliseringstraject Welzijn Rijswijk wordt aandacht gegeven aan de verbetering van de 
bedrijfsvoering, de inhoud, onderlinge afstemming en samenwerking. In dit plan staat aangegeven 
waar verbeteringen plaats gaan vinden en hoe resultaatgerichtheid, professionaliteit en efficiency 
bereikt dienen te worden. 
Naar verwachting is er eind 2009 een handboek dat een integraal overzicht biedt van alle processen, 
systemen en regelingen binnen Welzijn Rijswijk, om de professionaliteit en bedrijfsmatigheid van de 
organisatie richting en houvast te geven.   
Het handboek is de basis om de ontwikkeling (het verbetertraject) verder vorm te kunnen geven. 
Welzijn Rijswijk wil nu de organisatie werksoortgericht gaan inrichten, waarbij een samenhangend 
uitvoeringsbeleid voorstaat. Het gaat daarbij met name om de clusters  kinderwerk, jongerenwerk, 
volwassenenwerk, opbouwwerk en de nog te vormen clusters vrijwilligerscontactcentrum en 
wijkcentra  
De nadruk wordt nu gelegd op de horizontale afstemming. Vragen uit de straat, buurt of wijk worden 
gemeenschappelijk gemaakt en op werksoort niveau bekeken. De organisatie wordt werksoortgericht 
ingericht (zijnde de clusters kinderwerk, jongerenwerk, volwassenenwerk en opbouwwerk en de nog 
te vormen clusters vrijwilligerscontactcentrum en wijkcentra). 
 
Agendapunt 6 a 3 en 4 en agendapunt 8c  
Het is de bedoeling om op de langere termijn tussen de bewonersorganisaties en WR een 
samenwerkingsovereenkomsten op te stellen. 
Zo’n samenwerkingsovereenkomst bevat: 
a. een vergadercyclus 
b. een mogelijk programma-aanbod met gestelde resultaten 
c. een reservering van ruimtegebruik van WR-locaties 
d. de personele ondersteuning door WR en de daarbij behorende onderlinge verantwoordelijkheden 
e. een begroting 
f. de financiële consequenties van de samenwerking 
g. mogelijke subsidie-aanvragen 
Met deze samenwerkingsovereenkomsten wordt gewacht tot de resultaten van de opdracht ‘innovatie 
bewonersparticipatie Muziekbuurt” bekend zijn. Het is de bedoeling om de bewoneresparticipatie 
daar op een innovatieve wijze leven in te blazen. Dit zal niet ten koste gaan van de vrijwilligers.  
Vanuit het leefbaarheidsperspectief is een betere samenhang en betrokkenheid onder de bewoners 
wenselijk. Het is derhalve zaak dat de sociale cohesie en bewonersparticipatie in de Muziekbuurt 
versterkt wordt.  
Met onder meer als doel het m.i.v. 2010 realiseren van een representatieve bewoners/buurtplatform, 
door het intensiveren en innoveren van de bewonersparticipatie en daardoor de 
bewonersbetrokkenheid te versterken bij en voor de eigen buurt. Dit zal gebeuren door het betrekken 
van al dan niet georganiseerde bewonersorganisaties, ondernemers, het onderwijs, 
woningcorporaties, huiseigenaren en individuele bewoners actief in deze buurt. De communicatie met 
de buurtvertegenwoordiging zal versterkt worden om zo hun betrokkenheid en inbreng bij het 
leefbaarheidsoverleg te realiseren. 
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Agendapunt 8 b. 
Op basis van de Algemene Subsidieverordening ontvangt de VBS van de gemeente een subsidie voor 
de onder deze koepel hangende werkgroepen tbv van de door hen te verrichten activiteiten. 
 

b. Naar aanleiding van punt 6a: merkt Mw. J. Regouw die als bestuursvoorzitter van de Stichting 
Welzijn Rijswijk aanwezig is, het volgende op; 
1. Er ontbreken geen financiële jaarverslagen van Welzijn Rijswijk. 
2. De visie van Welzijn Rijswijk is dat Welzijn Rijswijk bewonersorganisaties ondersteunt bij het 

werken in de wijk. 
3. Welzijn Rijswijk is op verzoek van de gemeente gestart met een project om de 

bewonersorganisatie in de Muziekbuurt te stimuleren. 
c. De opmerkingen van Karel van Hoorn zijn volgens Mw. Regouw niet de juiste weergave van de 

situatie. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat deze opmerkingen zijn gevoelens weergeven 
over de gang van zaken. Vervolgens is dit in het verslag vastgelegd. 

 
 
3. Mededelingen 

a. Het buurtschap gaat in het kader van het Strandwalfestival het bord met de wandelroute () een 
opknapbeurt geven. Deze kast met het wandelroute bord is indertijd ter ere van het 25 jarige bestaan 
van de winkeliersvereniging in de tuin van de Oude Kerk geplaatst. Verder zal de route worden 
geactualiseerd aan de huidige omgeving.  

 
 

4. Ingekomen stukken 
a. O_001663 Gem RWK College Stukken via GBR op de vergadering ontvangen Toelichting 

welstandsadvisering Emmastraat 8 
b. O_001664 Gem RWK WenM commissie Stukken via GBR op de vergadering ontvangen Advies 

uit het "Archief 02-05-07" m.b.t. Emmastraat 8 01-03-07 18-04-07   
c. O_001665 Bastemeyer WenM comm. Brief van Ir. Pieter Bastemeyer 7 mei 2009 Stukken via 

GBR op de vergadering ontvangen Welstandsadvies inzake Emmastraat 8 (achteraf)  
d. O_001666 Werkgr. SCWM VBS Jaarverslag 2008 van de werkgroep op gesteld door Karel van 

Hoorn 
e. U_001667 SBRM  Albert Hol secr.  Uitnodiging Algemene Bewoners Vergadering op 3 juni 2009 

19.30 in "De Koepel" 
f. I_001668 Gem RWK RAAD Agenda raadsvergadering 26 mei 2009 
g. I_001669 Gem RWK RAAD besloten Agenda besloten raadsvergadering 26 mei 2009 n.a.v. het 

Opheffen geheimhouding Eikelenburg 
h. I_001671 Gem RSW SZ  IB09/042 12 mei 2009 09.018142/SZ Aanbieding notitie "minimabeleid 

vanaf 2009"  
i. I_001672 Gem RSW RWZ IB09/043 19mei 2009 09.027779.RWZ Nota volkstuinen 
j. I_001673 Gem RSW SZWOZ IB09/044 29mei 2009 09.029632 Organisatie van de Regionale 

integrale jeugdgezondheidszorg 
k. I_001674 Gem RSW forum disc. Em presen. DSM Niet vastgestelde openbare notulen Forum 

discussie en prsentatie/ DSM van 12 mei 2009 
l. M_001677 Gem RWK Gemma Verheul Email van Gemma Verheul Reacties en/of toelichting op 

verslag van de SBOR (12 mei 2009 n001670), vanuit de gemeente  
m. I_001678 Gem RWK Forum Plenair Agenda Plenair Forum  eerste dinsdag 16 juni 2009 
n. I_001679 Gem RWK Forum Stad Agenda Forum Stad eerste dinsdag 16 juni 2009 
o. I_001680 Gem RWK Forum Agenda Forum Samenleving eerste dinsdag 16 juni 2009 
p. I_001681 Gem RWK Forum Stad Agenda Forum Stad eerste dinsdag 23 juni 2009 
q. I_001682 Gem RWK Forum Samenleving Agenda Forum Samenleving eerste dinsdag 23 juni 

2009 
r. I_001683 Gem RWK RAAD begeleiding Begeleidingsformulier raadsvoorstel S&S besluit tot 

aanwijzing gronden "Eikelenburg" wet voorkeursrecht gemeenten  
s. I_001684 Gem RWK RAAD begeleiding Begeleidingsformulier raadsvoorstel FEZ Concept 

stedenbouwkundig plan Eikelenburg en verv. Plan ontwik.  
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t. I_001685 Gem RWK RAAD begeleiding Begeleidingsformulier raadsvoorstel SZWOZ 
Beleidsvisie bibliotheekwerk Rijswijk 

u. I_001686 Gem RWK RAAD begeleiding Begeleidingsformulier raadsvoorstel Stad, Volksh. En 
Groen Voorbereidingsbesluit sportpark Vredenburch 

v. I_001687 Gem RWK RAAD begeleiding Begeleidingsformulier raadsvoorstel Stad, Volksh. En 
Groen Beleid omtrent toepassingsbereik van het projectbesluit ex artikel 3.10 Wro voor de gemeente 
Rijswijk 

w. I_001688 Gem Rwk Raad 
x. M_001689 SCW Muziekbuurt VBS Voorzitter Karel van Hoorn Email heeft per direct zijn 

voorzitterschap van SCW Muziekbuurt neergelegd. 
 
 
5. Verzonden brieven 

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

a. Voortgangsrapportage SWR 
b. Opheffing geheimhouding Rijswijk “Eikelenburg” 
c. Een brief van een bewoner, gericht aan de gemeenteraad, met zijn bezwaren tegen het bouwplan van 

de Emmastraat wordt ter beantwoording door gegeven aan het college. 
d. Een rapport van de rekenkamercommissie over de communicatie van de gemeente naar en met zijn 

inwoners. 
e. Een brief aan de raad van het college over camera toezicht in de Herenstraat. Er wordt vanuit de 

vergadering gevraagd over er iets bekend is over de evaluatie. De voorzitter geeft aan dat er bij de 
SBOR niets bekend is.  

f. Een brief aan de raad van het college over Herenstraat 51 waarin gemeld wordt dat het college niet 
de middelen heeft om iets te doen aan de situatie rond dit pand. 

g. Projectopzet van het project Haagweg en verbeteringen rond de Haagweg. Diverse organisaties 
grenzend aan de Haagweg zullen worden betrokken bij de informatie voorziening rond dit project.  

 
Kijk voor meer informatie over raadsstukken en fora op het internet op: 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/Forum/ 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/raad/   
 

 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a.  ERL 
1. Er zijn ons geen ontwikkelingen bekend. Twee bezwaarmakers tegen de sloopvergunning van 

het ERL-gebouw hebben hun bezwaren voorgelegd aan de bestuursrechter ter behandeling.  
 

b.  Frederik Hendrikstraat en Emmastraat/Willemstraat 
1. Er zijn geen bijzonderheden te melden. 

 
c.  KVO  

1. Door de afwezigheid van Rien v.d. Velde zijn er geen bijzonderheden te melden. Er wordt 
gevraagd wanneer de pollers gaan functioneren. Dit is bij geen van de aanwezigen bekend.  

 
d.  Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

1. Het Comité Haagweg heeft zich afgemeld. Zie ook punt 6.g.  
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e. Strandwalfestival op 18, 19 en 20 september 2009 
1. Gisteravond heeft de 3e bijeenkomst plaatsgevonden in het kader van het Standwalfestival. Er is 

een voorlopig programma gepresenteerd. Er zijn 3 podia die verdeeld over de drie “thema” 
dagen zullen worden gebruikt. Vrijdagavond is de opening bij “de Naald” in het Rijswijkse bos. 
Zaterdag rond de Vredenburghweg en het Ruijsdealplein en zondag rond de kinderboerderij.  

2. De buurtschap activiteiten zijn nu hoofdzakelijk op zaterdag op het Ruijsdealplein 
geprogrammeerd. 

3. Meer informatie is te vinden op www.strandwalfestival.nl 
4. Tom Stuiver van de SBRM meldt dat ook zij met activiteiten zullen deelnemen aan het 

Strandwalfestival. Verder geeft hij aan dat het voor SBRM steeds lastiger wordt om vrijwilligers 
te vinden om activiteiten te begeleiden en te organiseren. 

 
 
8. Overige lopende zaken en activiteiten  

a. Naar aanleiding van een persoonlijke schriftelijke reactie van K. Krouwel (directeur SWR) op het 
jaarverslag 2008 van de SBOR heeft het bestuur heeft hierop schriftelijke geantwoord. 

b. Mw. G. Verheul is niet in de gelegenheid geweest om haar e-mail toe te lichten. Bij punt 2.a. is de 
bedoelde e-mail op haar verzoek weergegeven. 
1. Naar aanleiding van deze mail ontstaat toch enige onduidelijkheid. Het bestuur leest wellicht de 

mail anders dan deze bedoeld is en vraagt zich dus af of de bedoelde en voorgestelde 
samenwerkingsovereenkomsten wel de juiste weg is om de bewonersorganisatie ondergeschikt 
te maken aan het beleid. Als de vrijwilligers te veel in goed bedoelde werkwijze worden 
geplaatst is het risico dat de vrijwilligers opstappen. 

2. Joke Regouw merkt op dat de SWR, in opdracht van de gemeente, in de Muziekbuurt een pilot 
gaat starten om met moderne methodieken meer bewoners te enthousiasmeren voor het 
buurtwerk.  

3. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat dit niet direct in de e-mail vermeld staat. 
4. Joke Regouw zegt dat er door de gemeente bij de SWR steeds weer opnieuw wordt 

aangedrongen om overeenkomsten en/of werkafspraken te maken met de bewonersorganisatie.  
5. De voorzitter merkt op dat hij niet verwacht dat de bewonersorganisaties hier op zitten te 

wachten. 
6. De voorzitter meldt dat er bij raadsbesluit is bepaald dat de SBOR de feitelijk opdrachtgever is 

van de uit te voeren werkzaamheden door een opbouwwerker. Dit betekend niet dat het perse 
een opbouwwerker van de SWR is of moet zijn. 

7. Joke Regouw biedt als bestuursvoorzitter van de SWR haar persoonlijke bemiddeling aan om tot 
goede afspraken te komen. 

 
 
9. Rondvraag 

a. Joke Regouw vraagt of het buurtschap iets kan doen voor de bewoners van Onderwatershof? De 
voorzitter antwoordt in eerste instantie dat er tijdens de ontwikkeling van de bouwplannen 
opmerkingen en kanttekeningen zijn aangegeven over de diverse technische installatie. Uiteraard 
behoren deze bewoners tot onze wijk en zullen wij, aan ons gerichte vragen zo goed mogelijk 
beantwoorden. Verder zijn de bewoners automatisch lid van de bewonersvereniging van Rijswijk 
Wonen. Bij deze vereniging kunnen zij hun vragen/klachten onder de aandacht brengen. De 
voorzitter meldt dat de inmiddels bekende klachten bij de bewonersverenging bekend zijn en dat hier 
op dit moment zeer serieus naar wordt gekeken. Verder is voor de intramurale bewoners nog de 
cliëntenraad. 

 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.  
b. De volgende vergadering wordt gehouden op 14 juli 2009. 
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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 juli 2009, 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 of e-mail naar info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 9 juni 2009  
• 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.  Voortgang verschillende dossiers 

7.a. ERL 
7.b. Frederik Hendrikstraat  
7.c  Emmastraat/Willemstraat 
7.d. KVO 
7.e. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

 7.f.. Strandwal festival 18,19 en 20 september 2009 
 
8. Overige lopende zaken en activiteiten 
    
9. Rondvraag  
 
10. Sluiting  
 
 
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 

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

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 



Versie 02-08-2009  n001724.doc  
 

1/4 

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 14 JULI 2009 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Willem Schuller (secretaris), Yvon Schuller 
(penningmeester), Ad van Buuren (best. lid), Rien van de Velde (best.lid), Joke Regouw (voorzitter St. 
Welzijn Rijswijk), Henny v.d. Horst (GBR), Wim Wories (OR), Paul Mathot (Com. Haagweg) vanaf 21.00 
uur. 
Afwezig gemeld: Ank Visscher (best.lid), Andries Bartels, Klaar Toet (wijkagent), W. van Peursen, Betty 
Trinthamer (VVD), Chantal van Weezel (SWR), Bert Bos en Ruth Haster (Wijk ver. Leeuwendaal).  
Notulen opgemaakt door en verzorging van e-mail: Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering.  
 
 
2. Verslag vergadering 9 juni 2009  

a. Er wordt vanuit de vergadering gevraagd of alleen de wijkgerelateerde ingekomen stukken kunnen 
worden vermeld? De secretaris geeft aan dat hij dit in het vervolg zal gaan doen.  

b. De voorzitter meldt n.a.v. de rondvraag, dat er door de belanghebbenden partijen van 
Onderwatershof (Rijswijk Wonen, Cardia en de Bewonersverenging Rijswijk) hard gewerkt om 
oplossingen te vinden voor de problemen die zich nog steeds voordoen. 

 
 
3. Mededelingen 

a. Op verzoek van Mw. I. v.d. Wel-Markerink, burgemeester van Rijswijk, heeft er op 11 juni 2009 een 
gesprek plaats gevonden om vragen over de notulen 12 april jl. van de COR vergadering te 
beantwoorden en toe te lichten. Bij dit gesprek waren namens de gemeente naast Mw. I. v.d. Wel-
Markerink, Mw. G. Born-v.d. Berg en Mw. P. v.d. Burg aanwezig. Namens het bestuur van de 
SBOR waren aanwezig de heren R. v.d.Velde, A. van Buuren en W. Schuller.  

b. De burgemeester had in algemene zin commentaar op de manier waarop de onderwerpen zijn en 
worden weergeven in de notulen van de SBOR. De bestuursleden hebben aangeven dat de vrijheid 
van meningsuiting een groot goed is en wordt door het Buurtschap als zodanig gehanteerd. Dit houdt 
in dat de samenvattende verslaglegging van de vergaderingen zo getrouw mogelijk worden 
weergeven. Indien de SBOR deelneemt aan algemene werkgroepen m.b.t. bewonersbelangen zal 
hiervan verslag worden gedaan in haar openbare vergaderingen. Onze vertegenwoordigers in 
dergelijke werkgroepen zullen zowel vanuit haar openbare vergaderingen als vanuit het bestuur, 
punten meenemen naar deze werkgroepen. Als daarbij organisaties in een ander daglicht komen te 
staan dan door hen wordt beoogd, kan dit als vervelend worden ervaren. Het Buurtschap kent een 
open organisatie structuur waar particulieren (buurtbewoners) en/of organisatie(s) altijd welkom zijn 
voor hoor en wederhoor. Het gesprek met de burgemeester heeft in een positieve en opbouwende 
sfeer plaatsgevonden.  

 
 

4. Ingekomen stukken 
a. C_001691 Standwalfestival Eerst concept planning Strandwalfestival 2009 
b. I_001697 Gem RWK Burgemeester Herenstraat 51 Antwoord op vragen van 21 april 2009 m.b.t. 

wijzigen van bestemming (bouwaanvraag) 
c. I_001701 Gem RWK RAAD Projectopzet project Verbetering Leefbaarheid Haagweg  
d. I_001709 Gem RWK College Melding aan alle bewonersorganisaties dat het 

Ontwerpbestemmingsplan Landgoederenzone vanaf vrijdag 3 juli t/m donderdag 13 augustus 2009 
ter inzage (zienswijze periode) of via www.rijswijk.nl te bekijken. 

e. F_001710 Gem RWK WSC) Subsidie 2010 Beschikking wordt aangehouden omdat er nog geen 
inwonertal op 1 jan 2009 beschikbaar is. 

f. I_001711 Gem RWK Handhaving Wijkgericht handhaven. Er zal contact worden gezocht door het 
Hoofd sectie Handhaving hr R.M.L. de Vries om Mw. L. Kouwenberg (inspecteur openbaar gebied 
in Oud Rijswijk) haar werk toe te lichten. 

g. O_001712 Gem RWK College Verslag van de wijkbijeenkomst Oud Rijswijk in de Oude Kerk op 
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30 maart 2009. 
h. M_001714 SWR Ellen Berenz Email over het project “Rijswijk Rulez” waarbij jongeren in de 

vakantie periode aan een video project werken 
 
 
5. Verzonden brieven 

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

a. In de brief van de Burgemeester(zie punt 4.b I_001697) wordt er aan de gemeenteraad gemeld dat 
het college geen middelen heeft om iets te doen aan de situatie van het pand Herenstraat 51. 

b. Het Project Haagweg. Bewonersorganisaties rond de Haagweg zullen worden uitgenodigd om zitting 
te nemen in een Begeleidingscommissie van het project Haagweg. Zie ook punt 7d. 

c. Motie duurzaamheid met o.a. het moderne rijden en het opstellen van een rapportage luchtkwaliteit 
Haagweg en Pr. Beatrixlaan 

 
Kijk voor meer informatie over raadsstukken en fora op het internet op: 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/Forum/ 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/raad/   
 

 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a.  ERL 
1. Er zijn ons geen nieuwe ontwikkelingen bekend. 

 
b.  Frederik Hendrikstraat en Emmastraat/Willemstraat 

1. Er zijn geen bijzonderheden te melden. Er wordt nog wel met meerdere partijen onderhandeld 
om dit bouwplan vooralsnog vlot te trekken. 

 
c. Emmastraat/Willemstraat 

1. De voorzitter geeft aan dat bij de bouwaanvraag volgens de nieuwe Wro, een 
bezonningsrapportage aanwezig moet zijn. Vooralsnog lijkt dit er niet te zijn. De omliggende 
woningen zouden dan mogelijk planschade kunnen vorderen. Afhankelijk of de bouwaanvraag 
voor of na 1 juli 2008 is ingediend is er verschil voor wie aansprakelijk gesteld moet worden 
voor de geleden planschade. Op de link  http://www.wetruimtelijkeordening.net/page.php?12 is 
hierover een uitleg te vinden   

 
d.  KVO  

1. Rien v.d. Velde heeft vandaag het winkelmanagement (Erik Wilderbeek) gebeld of zij iets meer 
weten over de plaatsing en het inwerking stellen van de pollers. Hij verwacht morgen een 
antwoord te ontvangen. 

2. Op de vraag over de tellingen op het parkeer terrein aan de Tuinstraat/Schoolstraat citeert Rien 
v.d. Velde uit het KVO verslag van 13 mei 2009 dat; 

 Door de heer Mulder en de heer Smeele zijn tellingen gedaan op zaterdagochtend. Er staan dan 
tussen de 46 en 54 geparkeerde auto’s. De werkgroep spreekt de voorkeur uit om zo min 
mogelijk parkeerplaatsen te voorzien van parkeerregulering. De werkgroep spreekt de voorkeur 
uit om alleen parkeerregulering te onderzoeken voor de parkeerplaatsen die aan de Schoolstraat 
liggen. De heer Wilderbeek zal de mogelijkheden navragen bij de heer de Jong (gem. Rijswijk) 

3. Het blijft onduidelijk op welke tijdstippen deze tellingen zijn uitgevoerd. 
4. De volgende KVO vergadering is op 9 september 2009. 

 
e.  Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

1. Naast de lucht kwaliteit wordt er maandelijks een lijst van verzamelde klachten van bewoners 
rond de Haagweg als mankementenlijst naar de gemeente gestuurd. 

2. Het college vindt het niet prettig dat deze lijst steeds weer wordt in gezonden. Echter het 
inzenden van de mankementenlijst heeft bij een aantal punten/klachten toch wel geleidt tot het 
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oplossen hiervan. Dus is er volgens het comité een reden te meer om hiermee door te gaan. 
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de gemeente dit initiatief juist zou moet 
ondersteunen i.p.v. het te ontmoedigen. 

3. De gemeente heeft toegezegd op termijn met een notie komen waarin alle klachten zullen 
worden behandeld. Op dit moment is er hierover nog niets vernomen. 

4. Middels een actie (wijkv. Leeuwendaal) bij kruising Lindelaan-Haagweg is aandacht gevraagd 
voor de gevaarlijke oversteksituatie. De hierbij aanwezig verantwoordelijke wethouder heeft 
toen aangegeven dat er niets te doen is aan de afstelling van de verkeersinstallatie. Het comité 
meldt dat het inmiddels wel mogelijk is gebleken om tijden aan te passen zodat er meer tijd is 
om iets veiliger over te steken. 

5. Middels het project Verbetering Leefbaarheid Haagweg (I001701 / IB09/049) wordt aangegeven 
hoe de herstructurering van Haagweg (zie ook punt 6.b.) zal worden uitgevoerd. 

6. Volgens het begeleidend schrijven van het college is de projectgroep op 20 mei 2009 ingesteld 
en het project door het college op 12 mei 2009 vastgesteld. Dit is middels deze brief ter 
kennisgeving aan de raad gemeld. De aanwezige raadsleden verbazen zich er over dat er geen 
instemming van de raad wordt gevraagd. Het comité heeft haar commentaar op dit project aan 
het college gestuurd en vindt dat gemeenteraad ook zeggenschap moet hebben over het project.  

7. De taak van in te stellen begeleidingcommissie is ingeperkt tot slechts het meepraten over de 
uitvoering. Het meepraten over het plan van aanpak is niet voorzien voor deze commissie. 

8. In het projectplan is geen z.g. nulmeting voorzien. Achteraf zullen er metingen worden 
uitgevoerd. 

9. Volgens het project moeten in 2011 alle normen voor de luchtkwaliteit aan de Haagweg en 
andere wegen worden gehaald. Wordt dit niet gerealiseerd dan is de gemeente verantwoordelijk 
voor het nemen van aanvullende maatregelen om de normen wel te halen. 

10. Vanuit de vergadering wordt gevraagd of er door het college ook een dergelijk project voor de 
Pr. Beatrixlaan is vastgesteld. Dit is niet geval. 

 
f. Strandwalfestival op 18, 19 en 20 september 2009 

1. Er is steeds meer informatie bekend over de podia en tijden. Helaas is dit nog niet op de website 
van de gemeente te vinden. 

 
 
8. Overige lopende zaken en activiteiten  

a. Bij bijna alle punten van de agenda is door de vergadering uitgebreid gesproken over meerdere 
handhavingsproblemen. Enkele genoemde punten; 
1. Het huidige uitstallingbeleid wordt niet getoetst door handhaving. Mogelijk wordt veroorzaakt 

omdat de gemeente met een nota hierover bezig is. De vergadering is ook van mening dat de 
ondernemers dit eigenlijk zelf moeten regulieren en hier duidelijk afspraken met elkaar moet 
maken over het uitstallingbeleid.   

2. Er worden al om 09.05 uur parkeerboetes uitgedeeld aan bewoners in het winkelgebied terwijl 
meerdere ondernemers dagelijks lang parkeren en slechts bij zeer hoge uitzondering een 
parkeerboete krijgen.  

3. Er is ook nagenoeg geen controle op de juiste toepassing van de terras vergunningen.  
4. De wijkagent zou ook wel wat meer mogen optreden tegen diverse overtredingen in het 

openbare gebied. 
5. Als er niet wordt gehandhaafd, versoepel dan maar de regels.  
6. De secretaris geeft aan dat er op korte termijn een nieuwe inspecteur  (zie punt 4.f.) handhaving 

haar werk gaat doen en verwacht dan ook een verbetering van de handhaving van meerdere 
regels die voor Oud Rijswijk en het openbaar gebied gelden. 

b. Er is op voorstel van de Bewonersverenging Rijswijk is een onderzoek naar de staat van de 
woningen en omgeving uitgevoerd n.a.v. de nieuwbouwplannen in o.a. de Plataanstraat. Hier is 
ondermeer naar voren gekomen dat de inrichting van de openbare ruimte oorzaak is van de klachten. 
Voor alsnog zullen de eerder gepubliceerde sloop en nieuwbouwplannen niet worden uitgevoerd.   
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9. Rondvraag 
a. Henny v.d. Horst vindt dat de SWHR op dit moment goed bezig is met hun activiteit. 
b. Wim Wories vraagt of er door de SBOR op een andere dag kan vergaderen. Het bestuur is niet 

voornemens om op een andere dag te vergaderen, omdat dit te veel logistieke problemen oplevert. 
 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 22.05 uur sluit de voorzitter de vergadering.  
b. De volgende vergadering wordt gehouden op 8 september 2009. 
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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 september 2009, 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 of e-mail naar info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 14 juli 2009  
• 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.  Voortgang verschillende dossiers 

7.a. ERL 
7.b. Frederik Hendrikstraat  
7.c  Emmastraat/Willemstraat 
7.d. KVO 
7.e. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

 7.f.. Strandwal festival 18,19 en 20 september 2009 
 
8. Overige lopende zaken en activiteiten 
    
9. Rondvraag  
 
10. Sluiting  
 
 
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 

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

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 8 SEPTEMBER 2009 

 
Aanwezig: Enkele bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Willem Schuller (secretaris), Yvon Schuller 
(penningmeester), Ad van Buuren (best. lid), Ank Visscher (best. lid), Mw. I. v.d. Wel (burgemeester 
Rijswijk) tot 20.12 uur, Joke Regouw (voorzitter St. Welzijn Rijswijk), Andries Bartels, Klaar Toet tot 21.00 
uur (wijkagent),  
Afwezig gemeld: Rien van de Velde (best.lid), Betty Trinthamer (VVD), Nico Köhler (GBR), W. van 
Peursen, Bert Bos en Ruth Haster (Wijk ver. Leeuwendaal). Cees Overbeek (Comité Haagweg) 
Notulen opgemaakt door en verzorging van e-mail: Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering. 
 
 
2. Verslag vergadering 14 juli 2009  

a. Mw. I. v.d. Wel (burgemeester) wil naar aanleiding van het verslag punt 3.a. aangeven dat er tijdens 
de bijeenkomst (11 juni 2009) met een deel van het bestuur en de burgemeester de vrijheid van 
meningsuiting op geen enkele wijze door haar ter discussie is gesteld, Verder betreurt zij dat het op 
deze wijze in het verslag is geformuleerd waardoor haar opvatting wellicht verkeerd kan worden 
uitgelegd. 
1. Vanuit de vergadering wordt door een bewoner opgemerkt dat hij het verslag niet zo heeft 

gelezen zoals dat hier door de burgemeester wordt beleefd. Het verslag wordt aangepast, zodat er 
geen misverstand is over, dat, zowel de burgemeester als de SBOR uiteraard voor vrijheid van 
meningsuiting zijn. 

b. M.b.t. het punt Luchtkwaliteit rond de Haagweg (7.e) heeft het Comité Haagweg een opmerking over 
paragraaf 9 van het Project Leefbaarheid Haagweg. Hierin staat dat volgens de Projectopzet 
Leefbaarheid Haagweg alle normen voor de luchtkwaliteit moeten zijn gehaald in 2011. Dit is echter 
niet juist. In de projectopzet staat als doel dat deze normen op de Haagweg gehaald moeten zijn na 
2015. Het Comité Haagweg maakt hier ernstig bezwaar tegen. In het commentaar van het Comité op 
de projectopzet is dit als volgt verwoord: ‘’In de doelstelling van de projectopzet wordt het halen van 
de luchtkwaliteitsnormen als doel genoemd voor de jaren ná 2015 (2015+). De normen voor de 
luchtkwaliteit moeten echter wettelijk definitief zijn gehaald in juni 2011 (fijnstof) en in 2015 (NO2). 
Het negeren van deze termijnen in de doelstelling is zowel wettelijk als uit een oogpunt van 
leefbaarheid en gezondheid niet aanvaardbaar”. 

c. Klaar Toet vraagt wat er bij punt 8.a.4. wordt bedoeld. Zijn er in de vergadering voorbeelden 
genoemd? De voorzitter antwoordt dat dit in bredere en algemene zin bedoeld is. Wel is aangeven dat 
bv. het controleren van de terrasvergunningen een bevoegdheid is van de afdeling Vergunning en 
handhaving van de gemeente en niet van de wijkagent. 

 
 
3. Mededelingen 

a. Er zijn geen mededelingen  
 
 

4. Ingekomen stukken 
a. I_001715 Comité Haagweg Meerdere stukken over het project Haagweg zie ook I001701 
b. I_001716 Gem RWK College Beantwoording inspraak- en overlegreacties bestemmingsplan 

Landgoederenzone plus bijlagen. 
c. I_001717 Gem RWK College Stand van zaken ISV budget plus lijst met o.a. Historische. 

waterput, pollers, stimul Oud Rijswijk, speelplekken. 
d. M_001754 Comité Haagweg Commentaar op verslag SBOR COR vergadering van 14 juli 2009 Zie 

2.b. 
e. M_001755 Gem RWK P. v.d. Burg Verslag fietstocht met college 9 maart 2009 en verslag 

wijkontmoeting college Oud Rijswijk 30 maart 2009. 
f. M_001756 J. Monster Vragen en opmerkingen over het verlenen van een terrasvergunning bij Ton's 

Muziekcafé. 
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1. Klaar Toet meldt dat hij met de heer Monster heeft gesproken over zijn klachten en bezwaren 
m.b.t. de overlast die Ton’s Muziekcafé mogelijk veroorzaakt. Ook is er gesproken over de 
terrasvergunning. Klaar Toet meld verder dat er door Vergunning en handhaving een aangepaste 
vergunning voor het terras is afgegeven. Onduidelijk is of dit moet worden gepubliceerd. De 
heer Monster is met name teleurgesteld in de mondelinge toezeggingen en handelswijze van de 
Gemeente Rijswijk. De vergadering merkt op dat het toch verstandiger is om schriftelijk vragen 
te stellen of klachten kenbaar te maken. Dan wordt een en ander geregistreerd en kan ook 
voortgangscontrole plaatsvinden 

2. De voorzitter meldt dat er begin oktober 2009 een kennismaking gesprek zal plaatsvinden met 
Mw. L. Kouwenberg (inspecteur openbaar gebied). De mail van de heer Monster zal dan ook 
worden besproken. 

 
 
5. Verzonden brieven 

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

a. Voornemen voor een projectplan Prinses Beatrixlaan.  
 

Kijk voor meer informatie over raadsstukken en fora op het internet op: 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/Forum/ 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/raad/   
 

 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a.  ERL 
1. Er zijn ons geen nieuwe ontwikkelingen bekend. Er wordt nog gewacht op de zittingsdatum van 

rechtbank voor het beroep tegen sloopvergunning. Er zou overigens zijn van mogelijk een nieuw 
plan zonder parkeerkelder. Dit is bericht is via via gehoord en dus niet officieel. Bij gelegenheid 
zal eens navraag worden gedaan bij de gemeente. 

2. Het buurtschap wacht nog op een reactie van de gemeente op haar zienswijze (V001517, 
03/11/2008) m.t.b. de ERL-locatie. 

 
b.  Frederik Hendrikstraat en Emmastraat/Willemstraat 

1. Er wordt nog steeds Er zou overigens zijn van mogelijk een nieuw plan zonder parkeerkelder. 
Dit is bericht is via via gehoord en dus niet officieel. Bij gelegenheid zal eens navraag worden 
gedaan bij de gemeente om dit bouwplan van de grond te krijgen. Contact met de omwonenden 
heeft al vele maanden niet meer plaatsgevonden.  

 
c. Emmastraat/Willemstraat 

1. Het buurtschap zal een beroepschrift naar de rechtbank sturen. De belangrijkste punten in het 
beroepsschrift zijn de bouwhoogte, het parkeren en de rooilijn. Er zijn ook drie omwonenden die 
een beroepschrift naar de rechtbank hebben gestuurd. De behandeling kan volgens één van de 
omwonenden 8 tot 10 maanden op zich laten wachten.  

 
d.  KVO  

1. Klaar Toet vraagt of via de website van het Buurtschap meer ruchtbaarheid geven kan om je aan 
te melden bij het SMS allertsysteem voor het gebied van Oud Rijswijk. Op www.burgernet.nl is 
het ook mogelijk je op te geven. Het bestuur geeft aan dat zij de melding in overleg met Klaar 
Toet zullen opnemen op de website van SBOR. Het SMS allert is voor zowel bewoners als 
ondernemers bedoeld. Tot nu toe heeft 20% van de ondernemers in Oud Rijswijk zich 
opgeven/aangemeld. Hoe worden de bewoners geïnformeerd? De vergadering stelt voor dat 
KVO via Groot Rijswijk hier ook aandacht aan besteed zodat er voldoende aanmeldingen komen 
Want alleen dan werkt het systeem. 

2. Willem Schuller meldt namens Rien v.d. Velde dat het belangrijk is, dat alle punten in de 
actiepunten lijst belangrijk zijn en binnen de gestelde termijn moet zijn opgelost. Gebeurt dit niet 
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dan komt de certificering te vervallen. 
3. De Pollers blijven de gemoederen maar bezig houden. Klaar Toet meldt dat het nu de bedoeling 

is om de pollers in oktober 2009 in werking te stellen. Op dit moment werkt er helemaal de oude 
Pollers inmiddels weg zijn of functioneren niet. De nieuwe zijn nog niet in bedrijf. Overigens 
wordt afgevraagd hoe de afzetting van de route naast de doorgang via de pollers er uit gaat zien 

 
e.  Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

1. Zie punt 2.b. 
2. Is het buurtschap al uitgenodigd om zitting te nemen in begeleidingscommissie van het Project 

Verbetering Leefbaarheid Haagweg? Het antwoord is nee.   
 

f. Strandwalfestival op 18, 19 en 20 september 2009 
1. Voor alle activiteiten van de SBOR zijn voor het festival t-shirts met opdruk gemaakt. Op de 

activiteiten introductieavond op 2 september j.l. zijn de t-shirt voor het eerst gedragen. Verder 
loopt alles naar wens en is een ieder op de hoogte van wie, waar en wat ze moeten doen of zijn. 

 
 
8. Overige lopende zaken en activiteiten  

a. De voorzitter maakt melding van de gevolgen van de mogelijk invoering van de antikraak wet. 
Langdurige leegstaand kan dan mogelijk door de gemeenten worden beboet.   

b. Mede op verzoek van de SWHR is door Andries, Willem en Ruud is een vernieuwd wandel route 
bord (wat in de tuin van de Oude Kerk staat) gemaakt. Het is de bedoeling dat dit door de 
buurtschapmeester wordt onthuld. Er zal ook een afdrukversie op de website worden geplaatst. 

 
 
9. Rondvraag 

a. Er wordt gevraagd hoe de introductieavond op 2 september j.l. is verlopen en of dit nog veel 
aanmeldingen heeft opgeleverd. Willem Schuller antwoordt dat er zelfs mensen uit de Strijp zijn 
komen kijken. Er waren echter toch wel wat weinig  bezoekers (+/- 20) in vergelijking met vorig 
jaar. Er zijn een vijftal aanmeldingen geweest bij diverse activiteiten.  

 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.15 uur sluit de voorzitter de vergadering.  
b. De volgende vergadering wordt gehouden op 13 oktober 2009. 

http://www.google.nl/search?q=antikraakwet&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
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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 oktober 2009, 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 of e-mail naar info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 8 september 2009  
• 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.  Voortgang verschillende dossiers 

7.a. ERL 
7.b. Frederik Hendrikstraat  
7.c  Emmastraat/Willemstraat 
7.d. KVO 
7.e. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

 7.f.. Strandwal festival 18,19 en 20 september 2009 
 
8. Overige lopende zaken en activiteiten 
    
9. Rondvraag  
 
10. Sluiting  
 
 
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 

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

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 13 OKTOBER 2009 

 
Aanwezig: Enkele bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Willem Schuller (secretaris), Yvon Schuller 
(penningmeester), Ad van Buuren (best. lid), Ank Visscher (best. lid), Rien van de Velde (best.lid), Cynthia 
Naus, Andries Bartels, Henny v.d. Horst (GBR), Diny Sonneveldt (GBR), Bert Bos en Ruth Haster (Wijk 
ver. Leeuwendaal), Hans van Rossum (Comité Haagweg). 
Afwezig gemeld: Klaar Toet (wijkagent), Yvonne Hagenaars (PvdA), Hans Simons (PvdA), Ed Braam(OR), 
Joke Regouw, Rina Huuksloot, W. van Peursen.  
Notulen opgemaakt door Cynthia Naus en verzorging van e-mail: Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering. Hij is verheugd met de goede opkomst. Hij stelt 
Cynthia Naus voor die het SBOR bestuur komt versterken.  

 
 
2. Verslag vergadering 8 september 2009  

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
 
3. Mededelingen 

a. Het SBOR bestuur heeft op maandag 12 oktober een kennismakingsgesprek gehad met mw. L. 
Kouwenberg, Inspecteur Openbare Ruime.  
1. Zij heeft uitgelegd dat zij en haar collega’s in de openbare ruimte handhaaft op het parkeren en 

op langdurige aanwezige objecten waaronder wrakken van fietsen, auto’s, aanhangers e.d. Ook 
kan worden opgetreden tegen het uitstallingsgedrag van de ondernemers en de controle op de 
aanwezigheid van een juiste terrasvergunning. Voor bv. de handhaving en het gebruik/misbruik 
van vuilcontainers zijn de handhavers van Avelex verantwoordelijk. Om dus de juiste dienst aan 
te sturen en een klacht of vraag te behandelen is het van het grootste belang dat er voor alle 
denkbare klachten of vragen het meldpunt openbare ruimte wordt gebeld of dat het via het 
internet wordt aangemeld. Binnen 5 werkdagen moet de klacht in behandeling zijn genomen en 
de voortgang worden terug gemeld bij de aangever. 

2. Om aan te geven welke vragen de SBOR zo al heeft ontvangen, zijn de email’s, zoals zijn 
vermeld bij ingekomen stukken (punt 4. b, e en j), overhandigd en besproken. Mw, Kouwenberg 
zal deze klachten en vragen overdragen aan het meldpunt. Mw. Kouwenberg geeft nogmaals aan 
dat het belangrijk is dat iedere klacht bij het meldpunt openbare ruimte wordt aangemeld. 

3. Hoewel het gemeentelijk meldpunt het eerste aanspreekpunt is, heeft mevrouw Kouwenberg 
aangegeven open te staan voor direct contact met het SBOR bestuur over dringende zaken.  

b. Op zaterdag 10 oktober is de nieuwe wandelroute door Oud Rijswijk onthuld door de 
Buurtschapsmeester mevrouw van der Wel samen met Herman Soen, voorzitter van de Stichting 
Winkelcentrum Historisch Rijswijk. Mw van der Wel is Buurtschapsmeester sinds haar aantreden als 
Burgemeester van Rijswijk. De route is te vinden op www.sbor.nl 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_001745 Gem RWK Burgerinitiatief in Rijswijk (notitie)  
1. Dhr Bartels ligt toe dat een burgerinitiatief moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Naast een 

vereist aantal handtekening, dat afhangt van de impact van het voorgestelde initiatief, moet het 
een nieuwe, concreet en aangekleed (inclusief begroting) plan zijn. De verordening geeft de 
burger het recht om een voorstel in te dienen bij de Gemeenteraad. 

b. M_001755 Gem RWK P. v.d. Burg Mail 25 augustus 2009 Verslag fietstocht met college 9 maart 
2009 en verslag wijkontmoeting college Oud Rijswijk 30 maart 2009. 
1. N.a.v dit verslag van de fietstocht met het college wordt opgemerkt dat verschillende punten in 

dit document onterecht als afgehandeld worden beschreven. Dhr Bos van Wijk ver. Leeuwendaal 
heeft eenzelfde ervaring en stelt voor om een gezamenlijke reactie te sturen aan, mevr. P v.d. 
Burg coördinator leefbaarheid van de Gemeente Rijswijk. De wijkvereniging Cromvliet zal ook 
gevraagd worden om een bijdrage te leveren aan deze reactie. 

http://www.rijswijk.nl/Over_Rijswijk/Openingstijden_en_contactgegevens/Organisatie/Meldpunt_Openbare_Ruimte/Melding_Openbare_Ruimte
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c. M_001756 J. Monster Vragen en opmerkingen over het verlenen van een (mogelijk aangepaste) 
terrasvergunning bij Ton's Muziek cafe 

d. M_001761 E. Schelfhout hecht eraan dat op deze manier kenbaar te maken dat hij het eens is met 
het beroepschrift wat het buurtschap heeft ingediend t.a.v. het bouwplan Emmastraat 8  

e. M_001763 Secretaris VVE Lindelaan 34 t/m 52 mail 21 september 2009 Martijn Hos Problemen 
rond de bovengrondse afvalcontainers en vraagt of er nog ondergrondse containers worden geplaatst 

f. U_001764 Gem RWK Uitnodiging Rijswijkse vrijwilligersreceptie 2009, maandag 7 december 
17.00-19.00 Rijswijkse Schouwburg 

g. I_001771 Gem RWK College Begeleidingsformulier Raadsvoorstel 2e halfjaarrapportage plus 
rapportage zelf. 

h. I_001772 Gem RWK College Nota van aanbieding begroting 2010 - 2014 
i. I_001773 Gem RWK College Begeleidingsformulier Raadsvoorstel Vaststelling van de 

belastingverordeningen 2010 
j. M_001774 Judith Kottelaar Opmerkingen en klacht over de groenafval bak en plantenbak aan op 

het schoolplein aan de Esdoornstraat.  
 
 
5. Verzonden brieven 

a. V_001734 Rechtbank 's-Gravenhage Sector bestuursrecht Beroepschrift inzake uitspraak 
gemeente. Rijswijk 09.036001 dd 28 juli 2009 verzonden 03 augustus 2009 t.a.v. bezwaren fase1 
bouwvergunning verlening Emmastraat 8. 

 
 
6. Nieuws uit de raadsstukken 

a. Zienswijze Laan van Zuid hoorn, Hoornwijck.  
 

Kijk voor meer informatie over raadsstukken en fora op het internet op: 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/Forum/ 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/raad/  
 

 
 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a.  ERL 
1. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen bekend. 

 
b.  Frederik Hendrikstraat /Stadhoudersstraat  

1. Het bouwplan is nog niet rond. Naar verluidt is dit met name te wijten aan de te hoge 
bouwkosten in relatie tot de verhuurbaarheid voor de betreffende doelgroep.  

 
c. Emmastraat/Willemstraat 

1. Een van de omwonende meldt dat zijn bezwaar tegen het verslag van de hoorzitting van de 
gemeente heeft geleidt tot aanpassing van het verslag op 1 punt. Tevens meldt hij dat de 
gemeente niet in is gegaan het verzoek van de rechtbank om mediation. toe te passen. Hem is dat 
verzoek ook gedaan, maar dat is nu van de baan. 

 
d.  KVO  

1. De recente schouw heeft er toe geleidt dat het Griekse restaurant op de hoek van de Emmastraat 
en Willemstraat zijn terras heeft moeten verwijderen omdat hiervoor geen vergunning was 
aangevraagd.  

2. De pollers schijnen medio oktober in werking te worden gebracht. Mw van der Horst vraagt om 
de raad te informeren indien deze kwestie nog veel langer doorsleept. 

3. De gemeente heeft laten weten dat de herstelwerkzaamheden aan het wegdek n.a.v. de 
onzorgvuldige en soms onveilige afwerking bij de huidige werkzaamheden aan de waterleiding 
aan het einde van de deze werkzaamheden zullen worden aangepakt. 

4. Bij deze werkzaamheden merkte een omwonende op dat de eerste poller op de hoek van 
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Kerkstraat met de Schoolstraat zeer dicht bij de gastoevoer verankert is. Dit zou bij aanrijding 
van de poller in kwestie een zeer gevaarlijke situatie op kunnen leveren. 

5. De volgende KVO vergadering zal plaatsvinden in december. 
 

e.  Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
1. Dhr van Rossem meldt dat de aanpak van het projectplan in de forum vergadering is besproken 

Er was veel kritiek en weinig beweging van de wethouder. De bewoners spelen hierin geen rol. 
2. De actie vanuit Leeuwendaal met als doel de aandacht te vestigen op de verkeersveiligheid heeft 

tot minimale actie van de gemeente geleid. Er zal een verkeersdrempel worden aangelegd, de 
rest wordt op de lange duur geschoven.  

3. De gemeente heeft inmiddels verkeersmetingen uit laten voeren door werkstudenten. Omdat er 
naast het handmatig tellen van auto’s ook kentekens moesten worden genoteerd rees de vraag of 
dit onderzoek wel goed is uitgevoerd.  

4. Er volgt een korte discussie over de nieuwe trams die de HTM heeft besteld. Deze zijn te breed 
voor de huidige beschikbare ruimte voor trams op de Haagweg. HTM is naar verluid 
voornemens om deze toestellen rond 2017 in te gaan zetten op lijn 1 en 15. Vraag is nu of de 
aanpak van de straat hiermee ook op de lange baan wordt geschoven. Andries Bartels licht toe 
dat het besluit om nieuw breed trammaterieel te kopen geen betrekking heeft op ondermeer de 
lijnen 1 en 15. De inzet van nieuw trams op deze lijnen komt inderdaad pas in na 2016 aan de 
orde en ook staat nu nog niet vast welke nieuwe voertuigen dan ter vervanging van het bestaande 
materieel worden aangeschaft.  

5. De bewoners van de Haagweg zijn een email bombardement richting college begonnen.  
 

f. Strandwalfestival op 18, 19 en 20 september 2009 
1. Men was het unaniem eens dat het Strandwalfestival zeer geslaagd was. Dit kwam deels door het 

mooie weer maar ook door de deelname van vele organisaties. Het festival is zeker voor 
herhaling vatbaar. 

 
 
8. Overige lopende zaken en activiteiten  

a. De wijkvereniging Leeuwendaal heeft recentelijk een schoonmaakdag gehouden. Hieraan hebben 
ongeveer 14 bewoners deel genomen.  

b. De invoering van de Wet Algemene Bepaling Omgeving (WABO) is vertraagd. Binnen deze wet 
zullen verschillende onderdelen die betrekking hebben op de omgeving zoals Sloop, Milieu, 
Monument etc worden gebundeld.  

c. De nieuwe drinkwaterwet maakt het niet nakomen van de wet een economisch delict. Dit houdt in 
dat als de legionella voorschriften om besmetting te voorkomen niet worden toegepast dit als een 
economische delict wordt aangemerkt.  

d. VROM heeft recentelijk een Handreiking aanpak verloederde tuinen gepubliceerd.  
 
 
9. Rondvraag 

a. Een van de bewoners vraagt naar het doel van het radar onderzoek dat recent in de wijk is 
uitgevoerd. Geen van de aanwezigen weet precies wat hier het doel van was. 

b. Dhr Bos van Wijk ver. Leeuwendaal vraagt of hij mede namens SBOR mag optreden in de 
Vereniging Houdt Vlietranden Groen (http://www.vlietrandgroen.nl/). Deze vereniging organiseert 
o.a. een lobby tegen de komst van een heliport in Ypenburgh en houdt tevens de plannen rondom 
de mogelijke verplaatsing van de milieu hinderlijke bedrijven in de Binckhorst in de gaten. Er 
wordt besloten om dit verzoek aan te nemen. 

 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering.  
b. De volgende vergadering wordt gehouden op 10 november 2009. 
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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 november 2009, 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 of e-mail naar info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 13 oktober 2009  
• 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.  Voortgang verschillende dossiers 

7.a. ERL 
7.b. Frederik Hendrikstraat  
7.c Emmastraat/Willemstraat 
7.d. KVO 
7.e. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

 
8. Overige lopende zaken en activiteiten 
    
9. Rondvraag  
 
10. Sluiting  
 
 
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 

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

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 10 NOVEMBER 2009 

 
Aanwezig: Enkele bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Willem Schuller (secretaris), Yvon Schuller 
(penningmeester), Ad van Buuren (best. lid), Rien van de Velde (best.lid), Cynthia Naus, Dhr Caspers (D66)  
Afwezig gemeld:  Ank Visscher (best. lid), Andries Bartels, Hans van Rossum (Comité Haagweg), Yvonne 
Hagenaars (PvdA), Ed Braam(OR), Joke Regouw, W. van Peursen.  
Notulen opgemaakt door Cynthia Naus en verzorging van e-mail: Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering.  
 
 
2. Verslag vergadering 13 oktober 2009  

a. Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Er zijn wel enkele recente aanvullingen op het 
verslag: 

b. Punt 7.d.2. Een Bewoner uit de Herenstraat heeft vandaag van de gemeente een brief ontvangen waar 
in wordt gemeld dat de pollers in de Herenstraat op 23 november a.s. in werking gesteld worden. Dat 
is goed nieuws. I.t.t. eerdere communicatie vanuit de gemeente zullen alleen bewoners die al in het 
bezit waren van een sleutel een pas ontvangen om te pollers te openen. Om toegang voor 
kerkbezoekers te waarborgen heeft de gemeente ook een pas gegeven aan de beheerder van de kerk. 
Deze situatie is niet optimaal voor de bewoners die geen pas hebben omdat ze geen toegang tot hun 
huis zullen hebben met de auto buiten de uren dat de pollers open staan. Deze openingsuren vallen 
helaas alleen tijdens de normale kantoorwerktijden. Dit betekend dat bewoners in veel gevallen hun 
zware boodschappen niet meer voor de deur af kunnen zetten. Ook zijn de huizen op de Herenstraat 
slecht bereikbaar voor bezoekers die slecht ter been zijn en die in het verleden voor de deur werden 
afgezet. 

c. Punt 9.a. Uit navraag is gebleken dat het radar onderzoek in de Emmastraat een kabel onderzoek 
was. 
 

 
3. Mededelingen 

a. Door de recente activiteiten is er veel belangstelling voor de SBOR website. In de afgelopen maand 
heeft de site ongeveer 200 nieuwe bezoekers gehad. Het gemiddelde lag op 25 bezoekers per dag. 
Dit is positief voor de naamsbekendheid van SBOR. 

 
 

4. Ingekomen stukken 
a. I_001776 Gem RWK College Jaarcijfers 2e helft 2008 handhaving 
b. I_001777 Gem RWK College Stand van zaken vrijstellingsprocedure sportpark Vredenburg 
c. I_001778 Gem RWK College Begeleidingsformulier Raadsvoorstel Verordening burgerinitiatief  
d. I_001779 Gem RWK College Stand van zaken herstructurering Te Werve West 
e. I_001781 Gem RWK Forum Stad Niet vastgestelde openbare notulen Forum stad van 12 oktober 

2009 met o.a. masterplan Rijswijk Zuid  
f. O_001786 Rechtbank 's-Gravenhage Sector bestuursrecht. Het beroep van de bewonersorganisatie 

Buurtschap Oud Rijswijk. Na ontvangst van het verweerschrift zal dit in kopie worden toe gezonden 
g. I_001787 Gem RWK Forum Stad Niet vastgestelde openbare notulen Forum stad van 13 oktober 

2009 met o.a. bestemmingsplan Landgoederenzone 
h. I_001789 Gem RWK College. Planning actualisering ruimtelijke plannen (overzicht van het 

opstellen van nieuwe bestemmingsplannen tot 2012) 
i. M_001798 Gem RWK Petra v.d. Burg. Mail stand van zaken actiepunten wijkontmoeting 

1. N.a.v. de berichtgeving in de notulen van 13 oktober j.l. waarin werd opgemerkt dat 
verschillende punten in het verslag van de fietstocht met het college onterecht als afgehandeld 
worden beschreven heeft mevr P v.d. Burg contact opgenomen om te informeren welke punten 
dit zijn. Dit werd zeer op prijs gesteld. Dhr Bos van Wijk ver. Leeuwendaal heeft inmiddels een 
reactie gestuurd. SBOR zal dit binnenkort ook doen. 
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5. Verzonden brieven 
a. Er zijn geen brieven verzonden 

 
 
6. Nieuws uit de raadsstukken 

a. De gemeente heeft de jaarcijfers aangaande handhaving voor de tweede periode van 2008 
gepubliceerd. Opvallend is dat de milieu categorieën die in het verslag gebruikt worden sinds 1 
januari 2008 niet meer bestaan. 

b. Uit het schema actualisering ruimtelijke ordening blijkt dat er een nieuw bestemmingsplan voor Oud 
Rijswijk zal worden ontwikkeld in het derde kwartaal van 2011. Opvallend is dat de ERL locatie op 
dit schema ontbreekt. 

c. Er zijn plannen voor het inrichten van een Bedrijven Investering Zone (BIZ) in Oud Rijswijk. Dit 
houdt in dat er een stichting wordt opgericht die via een extra belasting inkomen zal generen van 
winkeliers die ten goede zullen komen aan activiteiten in het centrum zoals de kerstverlichting etc. 
De reden voor dit plan is een breder financieel draagvlak.  

 
Kijk voor meer informatie over raadsstukken en fora op het internet op: 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/Forum/ 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/raad/   
 

 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a. ERL 
1. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen bekend. 

 
b. Frederik Hendrikstraat en Stadhoudersstraat  

1. Het bouwplan is nog niet rond. Er wordt geen beweging verwacht voor het voorjaar 2010. 
 

c. Emmastraat/Willemstraat 
1. De stukken van de rechtbank zijn ontvangen. 

 
d. KVO  

1. Plaspoelpolder heeft het keurmerk KVO ontvangen 
2. De volgende KVO vergadering zal plaatsvinden in december. 

 
e. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

1. Dhr van Rossem is niet aanwezig i.v.m. de begrotingsbesprekingen in de gemeenteraad. 
 
 
8. Overige lopende zaken en activiteiten  

a. Door een van de aanwezen wordt aan de orde gesteld, dat het oliebollenseizoen weer begonnen is en 
hiermee ook de overlast door bakker Bosman voor omwonenden (zowel bewoners als ondernemers). 
Omwonenden hebben geen moeite met de kraam op zich maar omdat de kraam geen afzuiging kent 
hebben ze wel moeite met het feit dat niet alleen oliebollen worden gebakken voor de verkoop van 
die dag maar dat de hele voorraad voor alle winkels in de kraam op de Herenstraat gebakken wordt. 
Met name vlak voor Oud en Nieuw leidt dit tot hele nare overlast doordat er dag en nacht gebakken 
wordt. Verleden jaar zijn er klachten ingediend, maar daar is toen helaas geen officiële reactie op 
ontvangen. Er is weliswaar iemand van handhaving komen kijken, maar daar is het bij gebleven. De 
omwonenden vrezen dat een en ander zich dit jaar weer gaat herhalen en hopen erop dat de gemeente 
dit jaar beter zal handhaven. De verruiming van de terrastijden in Oud Rijswijk blijkt een proef te 
zijn die in 2007 is gestart. Deze beleidsmaatregel zou geëvalueerd worden waarbij er een inspraak 
mogelijkheid zou zijn voor de omwonenden. Zonder contact met omwonenden is deze proef in 2008 
en in 2009 gecontinueerd. De voorzitter merkt op dat het bijzonder is dat deze proef al drie jaar duurt 
zonder evaluatie.  
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b. Met betrekking tot Houdt Vlietlanden-groen, houdt de SBOR een dossier bij welke Bert Bos aan ons 
door geeft . Vooralsnog worden de belangen van SBOR behartigd door Bert Bos van de Wijk ver. 
Leeuwendaal comform het besluit van de vorige vergadering. 

 
 
9. Rondvraag 

a. Er wordt gevraagd naar het beleid rond de stalling van fietsen in de wijk en naar de mogelijkheid van 
het plaatsen van fietsenboxen. Willem Schuller antwoordt dat er in 2008 met gemeente is gesproken 
over het plaatsen van fietstrommels. Het plaatsen van deze fietstrommels wordt bemoeilijkt door het 
verkrijgen van de juiste vergunningen. Een directe oplossing wordt dan ook niet op korte termijn 
verwacht. 

 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.  
b. De volgende vergadering wordt gehouden op 8 december 2009. 
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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 december 2009, 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 of e-mail naar info@sbor.nl  
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 10 november 2009  
• 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. Voortgang verschillende dossiers 

7.a. ERL 
7.b. Frederik Hendrikstraat  
7.c  Emmastraat/Willemstraat 
7.d. KVO 
7.e. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

 
8. Overige lopende zaken en activiteiten 
    
9. Rondvraag  
 
10. Sluiting  
 
 
 
Ruud Freeth, 
Voorzitter 
 

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

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 8 DECEMBER 2009 

 
Aanwezig: Verschillende bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Willem Schuller(secretaris), Yvon Schuller 
(penningmeester), Ad van Buuren (best. lid), Rien van de Velde (best.lid), Cynthia Naus (best.lid), Andries 
Bartels, Henny v.d. Horst (GBR), Diny Sonneveldt (GBR),  
Afwezig gemeld: Ank Visscher (best.lid), Klaar Toet (wijkagent), Rina Huuksloot, Yvonne Hagenaars 
(PvdA), Betty Trinthamer (VVD), Paul Mathot (Comm. Haagweg) 
Notulen opgemaakt door Cynthia Naus en verzorging van e-mail: Willem Schuller 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering.  
 
2. Verslag vergadering 10 november 2009  

a. Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Aanvullend kan worden opgemerkt dat de 
pollers op de Herenstraat inmiddels in werking zijn, maar dat de Brandweer nog niet ordentelijk 
entree kan krijgen. Dat wordt op korte termijn opgelost. 

 
3. Mededelingen 

a. Op 14 januari zal de jaarlijkse nieuwsborrel plaatsvinden na de vergadering. 
b. Er zal op 15 december een buurtmaaltijd worden georganiseerd in de Oude Kerk. 
 

4. Ingekomen stukken 
a. M_001799 KVO jaarplan 2009-2010 en stand van zaken 
b. M_001801 Rob Fraikin Brief van de Rechtbank melding dat een derde partij wil deelnemen aan de 

genoemde procedure Emmastraat  
c. M_001802 Haagweg Comité Mail met vraag of er in de mogelijkheden van de SBOR ruimte om 

een ( officiele ) meting te subsidiëren van de NOx concentratie op de Haagweg 
d. M_001803 Barry van Dop Vraag over voorzieningen in en rond de Leliestraat 
e. I_001806 Gem RWK Begrotings Forum Samenleving Ontvlechting Brandweer  
f. I_001816 Gem RWK College Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan "Landgoederenzone" 
g. I_001821 Gem RWK College Begeleidingsformulier Raadsvoorstel Vaststelling Legesverordening 

2010 + bijbehorende tarieventabel 
h. I_001823 Gem RWK College Begeleidingsformulier Raadsvoorstel Vaststelling verordening op 

de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage 2010-2014 
i. I_001824 Rechtbank 's-Gravenhage Sector bestuursrecht Het beroep van de bewonersorganisatie 

Buurtschap Oud Rijswijk m.b.t. het verweerschrift van de gemeente Rijswijk m.b.t. procedure 
Emmastraat 8 

j. M_001826 Gem RWK Concernstaf Vrijdagmiddag 27 november 2009 brengt de Gouden Debatbus 
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een bezoek aan Oud-Rijswijk en zal voor de Oude 
Kerk worden geparkeerd. Uitnodiging aan na afloop van het debat om circa 16.00 uur aanwezig te 
zijn bij de borrel in het Museum Rijswijk die deze gebeurtenis moet afsluiten. 

k. M_001827 Gem RWK Een pdf van de informatiekrant voor de Haagweg: 'Haagweg.nu'. 
l. M_001828 KVO Erik Wilderbeek Bijgaand de stukken voor het KVO Overleg Oud Rijswijk van 

dinsdag 8 december 2009 
m. M_001829 SWHR Herman Soen Steunbetuiging aan initiatiefnemers bouwplan Emmastraat, 

 
5. Verzonden brieven 

a. V_001830 Gem RWK Mail aan Petra v.d. Burg antwoordt op de mail van 5 november 2009 zie 
ook M001798 

b. V_001831 SWHR Mail aan Herman Soen Antwoord op de mail "Steunbetuiging aan 
initiatiefnemers bouwplan Emmastraat, na lezing van de notulen van 10 november 2009". 

 
6. Nieuws uit de raadsstukken 

a. De ontwikkelingen rondom het oprichten van een zogenaamd Bedrijven Innovatie Zone (BIZ) voor 
het centrum van Oud Rijswijk zijn juridisch nog niet dicht getimmerd. 

b. De Rijswijkse brandweer die al samen is gevoegd met Delft zal nu ook fuseren met Haaglanden. 
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c. Het terrein van Don Bosco, gelegen aan het Julialaantje  in de Landgoederenzone, had altijd een 
dubbele bestemming te weten maatschappelijk en religieus. Deze laatste bestemming is recentelijk 
door de gemeente verwijderd. 

d. Als onderdeel van het project 'De Gouden Toekomstbus', een initiatief van de VNG, de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten heeft de gouden bus op vrijdagmiddag 27 november 2009 een bezoek 
gebracht aan Oud Rijswijk. Daartoe uitgenodigde Rijswijkers zijn met elkaar in discussie gegaan 
over het thema: '"Kan Rijswijks cultureel erfgoed inspiratiebron en aanjager zijn voor sociale en 
economische activiteiten, creativiteit en cohesie?' De discussie vond plaats in en om de gouden bus, 
die tussen 14.00 en 16.00 uur voor de Oude Kerk stond. 

 
Kijk op voor meer informatie over raadsstukken en fora op het internet op: 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/Forum/ 
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_Documenten/raad/   

 
7. Voortgang verschillende dossiers. 

a.  ERL 
1. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen bekend. 

b.  Frederik Hendrikstraat 
1. Het bouwplan is nog niet rond. Er wordt geen beweging verwacht voor het voorjaar 2010. 

c. Emmastraat/Willemstraat 
1. Een van de omwonenden heeft van de rechtbank vernomen dat er zal een derde partij deelnemen 

aan de procedure. SBOR heeft een soortgelijk bericht niet ontvangen van de rechtbank. 
2. De gemeente heeft een verweerschrift ingediend. SBOR zal hierop reageren. Deze reactie zal 

dan ondermeer ingaan op de parkeersituatie, de gevolgde procedure en de positie van het pand (het 
noorden is verkeerd aangeven). 

d.  KVO  
1. Er heeft een KVO vergadering plaatsgevonden op maandag 7 december. Hieronder volgen kort 

de belangrijkste punten; 
a. Het nieuwe handhavings en uitstallingsbeleid voor Oud Rijswijk is klaar en ligt momenteel 

bij de wethouder. Het zal begin 2010 in werking treden. 
b. Tijdens de vorige SBOR vergadering is er gesproken over de oliebollenkraam van bakker 

Bosman. Het blijkt dat bakker Bosman in 2001 een vergunning heeft aangevraagd bij de 
gemeente. Omdat de gemeente indertijd nagelaten heeft om hier op te reageren staat bakker 
Bosman in zijn recht m.b.t. zijn kraam. Hij wordt dus gedoogd. 

c. In de loop van 2010 zullen in de hele wijk ondergrondse containers voor huisvuil worden 
aangelegd.  

e.  Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
1. Het actiecomité Haagweg heeft het SBOR bestuur verzocht om de kosten  a 200 euro van een 

luchtkwaliteitsmeting te vergoeden. Vanwege de aard van de subsidie die SBOR van de 
gemeente ontvangt kan SBOR dit niet zomaar doen. SBOR verzoekt het actiecomité om andere 
sponsors te zoeken. Wellicht dat dan er dan een kleine bijdrage kan worden gedaan. 

 
8. Overige lopende zaken en activiteiten  

a. Henny v.d. Horst van Gemeentebelangen Belangen Rijswijk deelt mee dat er een discussie gevoerd 
zal worden tussen bakker Bosman, de omwonenden en de gemeente. Er is goede hoop dat dit tot een 
betere wederzijds begrip zal leiden 

 
9. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen. 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.  
b. De volgende vergadering wordt gehouden op 12 januari 2009.  
c. Aansluitend aan de vergadering nodigen wij u van harte uit om met ons te toasten op een 

voorspoedig en gezond 2010 
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