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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) 
die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 8 februari 2011 om 20.00 uur, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 
 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen e-mail dan naar 
info@sbor.nl  
 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 11 januari 2011  

a. Voorafgaand aan de vergadering liggen de ingekomen en verzonden stukken vanaf 19.30 
uur 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. Bouwprojecten in Oud Rijswijk  
7.b. KVO 
7.c  Luchtkwaliteit rond de Haagweg  

 
8. Overige lopende zaken en activiteiten 
 
9. Rondvraag  
 
10. Sluiting  
 
 
Namens het bestuur van de SBOR 

 

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 11 JANUARI 2011 

 
Aanwezig: Enkele bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn. SBOR), Willem Schuller 
(secr. SBOR), Andries Bartels, Ad v. Buuren (best.lid), Rien v.d. Velde (best.lid). 
Afwezig gemeld: Klaar Toet (wijkagent), Evert Veldman, Nico Köhler, Jos Bolte, Hans van Rossum 
(Comité Haagweg) 
Notulen opgemaakt door en verzorging van e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering en wenst de aanwezigen een voorspoedig en gezond 
2011 toe. 

b. Onze vaste notulist en bestuurlid Cynthia Naus heeft als gevolg van haar drukke werkzaamheden, 
haar functie neergelegd om de spaarzaam overgebleven vrije tijd volledig bij haar gezin te zijn. We 
bedanken haar voor de inzet en de tijd die zij heeft gestoken in de bewoners participatie van de 
SBOR. 

 
 
2. Verslag vergadering 14 december 2010  

a. Naar aanleiding van punt 3a (concept beleidsregels voor Uitstallingen en Terrassen) meldt de 
voorzitter dat er per E-mail een verslag is ontvangen. Deze beleidsregels moeten nog verder worden 
uitgewerkt en zijn een onderdeel/aanvulling van/op de APV. 

b. Punt 3a. Op 13 januari 2011 is de SBOR uitgenodigd voor een hoorzitting m.b.t. tot ons bezwaar 
tegen de verleende vrijstelling voor Herenstraat 97. 

c. Punt4c. Na het intrekken van het plan voor het plaatsen van de ondergrondse containers in 
Oud Rijswijk door de gemeente, is erg op dit moment geen nieuws. In de laatste brief is 
gemeld dat de gemeente voorafgaand aan het plaatsten van de (reeds aangeschafte) 
containers eerst met de buurt overleg zal hebben. Een plan van aanpak wordt nog tegemoet 
gezien. 

d. Naar aanleiding van de luchtkwaliteit (punt 7c. maakt een buurtbewoner, die beroepsmatig 
betrokken is bij de problematiek van het wegvervoer, een opmerking over 
landbouwwerktuigen die ondermeer niet onder regels van (landelijke en gemeentelijke) 
ingestelde milieuzones vallen. De landbouwvoertuigen of wel tractoren zijn een doorn in het 
oog van diverse vervoersorganisaties. Een tractor mag bv. bestuurd worden door een 16 
jarige zonder enige vorm van opleiding of rijbewijs, het voertuig heeft geen kenteken en 
rijdt op rode diesel. Landbouwvoertuigen worden meer en meer ingezet voor transport in de 
steden, bijvoorbeeld voor grondverzet en vervoer van sloopafval, Om zijn betoog te 
ondersteunen wordt er een brochure uitgedeeld. Deze informatie is ook op de link 
beschikbaar; http://www.tln.nl/TLN_factsheets_nl.html?id=21582&mode=searchnews . 

 
 
3. Mededelingen 

a. 2011 is het Europese jaar van de vrijwilligers. Meer informatie is te vinden op; 
http://www.vng.nl/smartsite.dws?ch=DEF&id=98250 . 

b. Rien van der Velde zal op 12 januari a.s. namens het bestuur van SBOR aanwezig zijn bij de 
uitreiking van het Keurmerk Veilig Ondernemen.  

c. De in het gazon voor de Oude Kerk door de SBOR geplaatste kast met de vernieuwde wandelroute 
door Oud Rijswijk is door onbekenden tijdens Oud en Nieuw volledig vernield. Het is de bedoeling 
dat er weer een nieuwe kast met route wordt gemaakt. 
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4. Ingekomen stukken 
a. I_002156 Gem RWK Forum Stad Agenda forum stad 25 januari 2011 + achterliggende stukken 

met o.a. Parkeernota Rijswijk en Milieu Uitvoeringsplannen. Kijk op www.Rijswijk.nl  
b. M_002159 Email Ton Voets met aanvullende informatie over zijn uitbreidingsplannen herenstraat 

97. 
c. M_002174 Email van de fam. Plukaard over zorg ten aanzien van het toenemend aantal artsen met 

een parkeerplaats zonder een praktijk in de directe omgeving. De gemeente heeft aan gegeven dat dit 
is toegestaan. 

   
 
5. Verzonden brieven/e-mails 

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

a. Zie punt 4a. 
 

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

7. Voortgang verschillende dossiers. 
a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 

1. De drie appartementen boven Het Kruidvat zijn verkocht en er is een start gemaakt met de 
verbouwing/bouw. 

2. Er is een bericht van Rijswijk Wonen ontvangen dat mogelijk het geplande nieuwbouw project 
op de hoek Stadhoudersstraat en Frederik Hendrikstraat nog op de rol staat. Eerder was daar 
onzekerheid over. Het bericht vermeldt tevens dat de betrokken medewerker van Rijswijk 
Wonen een functie elders heeft aanvaard. 

3. Aankondiging van de uitbreidingsplannen achter het Tollens Museum.   
 

b.  KVO  
1. Zie punt 3b. 

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

1. Zie punt 2d. 
 
 
8. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Geen opmerkingen. 
 
 
9. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen. 
 
 
10. Sluiting 

a. Om ongeveer 20.40 sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit om een toast uit te 
brengen op voorspoedig en gezond 2011. 

b. De volgende vergadering wordt gehouden op 8 februari 2011. 
 
 
 Nieuwjaars bijeenkomst 

c. Aansluitend aan de vergadering heeft er een geanimeerde Nieuwjaars bijeenkomst plaatsgevonden. 
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) 
die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 8 maart 2011 om 20.00 uur, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 
 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen e-mail dan naar 
info@sbor.nl  
 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 8 februari 2011  

a. Voorafgaand aan de vergadering liggen de ingekomen en verzonden stukken vanaf 19.30 
uur 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. Bouwprojecten in Oud Rijswijk  
7.b. KVO 
7.c  Luchtkwaliteit rond de Haagweg  

 
8. Overige lopende zaken en activiteiten 
 
9. Rondvraag  
 
10. Sluiting  
 
 
Namens het bestuur van de SBOR 

 

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 27-02-2011  n002207.doc  1/2 

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 8 FEBRUARI 2011 

 
Aanwezig: Enkele bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn. SBOR), Willem Schuller 
(secr. SBOR), Andries Bartels. 
Afwezig gemeld: Klaar Toet (wijkagent), Rien v.d. Velde(best.lid), Ad van Buuren (best.lid) 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering.  
 
 
2. Verslag vergadering 11 januari 2011  

a. Naar aanleiding van punt 2b wordt er gevraagd naar een verslag van de hoorzitting m.b.t. het 
bezwaar van de SBOR tegen de verleende vrijstelling voor de Herenstraat 97. De voorzitter 
antwoordt dat het bestuur van de SBOR het verslag en het standpunt van het college nog niet heeft 
ontvangen. 

b. Punt 3b. Op 12 januari 2011 heeft Rien v.d. Velde namens de SBOR het certificaat Veilig 
ondernemen uitgereikt gekregen. De voorzitter merkt op dat het oorspronkelijk gecontroleerde 
gebied ten opzichte van een aantal jaren geleden is verkleind en is terug gebracht tot winkelgebied in 
Oud Rijswijk. 

c. Punt 4. Er wordt gevraagd of de parkeernota al is vastgesteld? Nee, de verwachting is dat hier nog 
een officiële inspraak ronde over dit onderwerp wordt georganiseerd. De SBOR heeft daar nog geen 
berichtgeving over gezien of ontvangen, maar de conceptnota slechts aangetroffen bij de stukken 
voor de raad/fora. 

 
 
3. Mededelingen 

a. Er zijn geen bijzondere mededelingen. 
 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_002172 Rechtbank 's-Gravenhage Sector bestuursrecht.  Reactie van de gemeente op de  
aanvullende reactie van SBOR m.b.t.. de geschorste zitting van het beroep van Bewonersorganisatie 
Buurtschap Oud Rijswijk te Rijwijk (tegen de uitspraak d.d. 28 juli 2009 (kenmerk 09.036001) van 
het College van Burgemeester en Wethouders)  Emmastraat 8 

b. U_002179 SWR Uitnodiging deelname aan de Rijswijkse Vrijetijdsmarkt 2 april 2011 13.30-
16.00 uur Stervoorde 

c. M_002180 E.A.C Meurs-Merks. Kopie Bezwaarschrift verkeersbesluit gehandicapten 
parkeerplaats in de Smidsstraat) 

d. M_002182 Laura van de Mer vraagt zich af of de SBOR met een actie deelneemt aan de 
landelijke opschoondag? 

e. M_002183 Gem RWK Petra van der Burg. landelijke opschoondag 
1. De SBOR zal ten aanzien van deze opschoondag geen activiteiten ontwikkelen. 

f. M_002184 Gem RWK Petra van der Burg. Uitnodiging voor de besturen van de 
bewonersorganisaties  voor een vervolg overleg m.b.t. de gebiedsindelingen, op woensdag 20 april 
2011 van 19.30 tot 21 uur. 

g. M_002208 Mw. L van der Maaten. Reactie op een positief gesprekverslag van  Gemeente en Mw. 
Van de Maten( bewoner van Vredenburchweg)  over de geluidshinder aan de van Vredenburchweg. 
Zij  is wel verbaasd over de onbekendheid bij de gemeente over de ingestelde 30 km zone en 
snelheidsbeperkende maatregelen die in 2007 na bemiddeling van de nationale Ombudsman zijn 
ingevoerd. 

 
 
5. Verzonden brieven/e-mails 

a. V_002144  Bezwaarschrift m.b.t. subsidiebeschikking 2011 met name gericht op de 
onevenredigheid van de telgebieden (Oud Rijswijk en Welgelegen) en de daarvoor te leveren 
prestaties. 
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6. Nieuws uit de raadsstukken 

a. Er wordt steeds meer ingezet op de nieuwe media zoals een website van de gemeente Rijswijk om 
informatie te vestrekken over wat er gebeurt in de raad en fora vergaderingen. Ook voor het bestuur 
en andere belangstellenden kost dit meer inspanning om alles goed te blijven volgen. 

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

7. Voortgang verschillende dossiers. 
a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 

1. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.   
 

b.  KVO  
1. Zie punt 2.b. 

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

1. Navraag over de ontwikkeling rond de Haagweg m.b.t.  een verhoging van de Hoorbrug (als dit 
überhaupt zal gebeuren) zal dit op zijn vroegst in 2017 worden uitgevoerd, indien wordt 
uitgegaan van een volg tijdige relatie tussen de mogelijke upgrading van de tramlijnen 1 en 15 
en de aanpassing van de brug. 

2. Het Haagweg Comité heeft op hun website “Het Plan” gepresenteerd om een goedkoop 
verkeersbeperkende oplossing voor de Haagweg te promoten. 

3. Op 1 februari is de milieuzone voor Oud Rijswijk van kracht. Helaas geldt dit nog niet voor de 
landbouwvoertuigen. 

 
 
8. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Een bewoner uit de Julianastraat meldt dat de gemeente Den Haag een strenger beleid hanteert t.a.v. 
artsenparkeerplaatsen. Rijswijk heeft wel redelijk strenge regeling maar deze wordt nogal 
ruimhartiger toegepast met als gevolg dat er te veel artsenparkeerplaatsen worden toegewezen in 
Oud Rijswijk. Hiermee wordt de parkeerbalans in Oud Rijswijk verstoord. 

b. Een bewoner van korte Julianastraat meldt dat de rijrichting verandering nog niet door alle 
weggebruikers goed wordt opgepakt. Hij heeft de gemeente verzocht om aanvullende maatregelen en 
handhaving toe te passen. Ook heeft hij verzocht om betere afspraken te maken met oa. de laad- en 
los tijden rond Albert Heijn. Op 15 februari vindt buurtoverleg plaats met AH en de Wijkagent en 
bewoners uit de korte Julianastraat.  

 
 
9. Rondvraag 

a. In het kader van de KVO vraagt een bewoner uit de Herenstraat of het mogelijk is om op 
vrijdagavond de viskraam minder dicht tegen de geldautomaat te plaatsen. Dit werkt een veiliger 
gevoel in de hand voor mensen die daar rond dit tijdstip geld willen/moeten opnemen. De voorzitter 
antwoordt dat we dit meenemen in het volgende KVO overleg. 

 
 
10. Sluiting 

a. Om 21.20 sluit de voorzitter de vergadering. 
b. De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdagavond 8 maart 2011. 
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) 
die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 12 april 2011 om 20.00 uur, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 
 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen e-mail dan naar 
info@sbor.nl  
 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 8 maart 2011  

a. Voorafgaand aan de vergadering liggen de ingekomen en verzonden stukken vanaf 19.30 
uur 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. Bouwprojecten in Oud Rijswijk  
7.b. KVO 
7.c  Luchtkwaliteit rond de Haagweg  

 
8. Overige lopende zaken en activiteiten 
 
9. Rondvraag  
 
10. Sluiting  
 
 
Namens het bestuur van de SBOR 

 

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 MAART 2011 

 
Aanwezig: Enkele bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn. SBOR), Willem Schuller 
(secr. SBOR), Ad van Buuren (best.lid), Klaar Toet (wijkagent), Rik Konincks (wijk ver. Leeuwendaal) 
Afwezig gemeld: Rien v.d. Velde(best.lid), Andries Bartels, Ramon Heerings, Hans v. Rossum (Comité 
Haagweg), Rob Fraikin, Rina Huuksloot 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.00 opent de voorzitter de vergadering. 
b. De voorzitter meldt dat de SBOR dit jaar 35 jaar bestaat. Het buurschap is op 5 januari 1976 

opgericht en op 16 februari 1976 erkend door het Ministerie van Justitie.  Op 19 juni 1976 is de 
SBOR officieel erkend door de gemeenteraad van Rijswijk. Het bestuur  overweegt dit 7e lustrum op 
gepaste wijze vieren.  

c. Ook zullen we vieren dat we voor de eerste keer in deze 35 jaar een OZB aanslag (€309,24) hebben 
ontvangen van de gemeente Rijswijk, voor het niet woninggebruik van de gehele Esdoornstraat 1 
(€169.000)  

 
 
2. Verslag vergadering 8 februari 2011  

a. Punt 4c. Dit bezwaarschrift is om persoonlijke redenen ingetrokken. 
 
 
3. Mededelingen 

a. Er zijn geen bijzondere mededelingen.  
b. Het bestuur zal bezwaar aantekenen tegen de opgelegde OZB belasting. 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_002190 Gem RWK Burgemeester Jaarverslag 2010 Leefbaarheid, Veiligheid en Handhaving 
Gemeente Rijswijk. 

1. Totaal +/- 3700 bekeuringen waarvan 188 in Oud Rijswijk. 
b. I_002199 Gem RWK RAAD Begeleidingsformulier raadsvoorstel Lijst met categorieën van 

projecten waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen vereist is ex art. 6.5. lid 3 WABO 
c. I_002204 Gem RWK Presentatie Forum  Presentatie Forum Samenleving met oa beleidsnota 

Accommodaties, Brede scholen en Hoorbrug/Haagweg. 
d. U_002205 Vrijwilligerscentrum Rijswijk (SWR) Uitnodiging lezing Maatschappelijke Stagiaires 

Vrijwillers van de toekomst Dinsdag 22 maart 2011 15.30-17.30 Wijkcentrum Stervoorde 
e. M_002206 bewonersgroep AH Email-verslag van Ramon Heerings over de ontwikkelingen korte 

Julianastraat. Smidsstraat en Valkrust. 
f. F_002209 Gem RWK Publiekzaken OZB aanslag. 
g. Brief KVO,SWHR en Gemeente naar aanleiding van de overval op de juwelier in de Herenstraat. 

 
 
5. Verzonden brieven/e-mails 

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

a. Zie punt 4a.  
b. Programma van Handhaving 2011 
c. De nieuwe parkeernota is zonder inspraakprocedure vastgesteld.   
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In een aantal gevallen zijn niet alle stukken terug te vinden op internet. Het wordt dus lastiger om als 
belangstellende bewoner diverse zaken in de gemeente te volgen  

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

7. Voortgang verschillende dossiers. 
a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 

1. Het Bouwfonds Amstelland heeft contact opgenomen met de SBOR belanghebbende rond dit 
bouwplan. Het bouwplan voldoet aan de eerder gestelde wensen van de belanghebbenden. Dit 
zal ook door de SBOR schriftelijk worden bevestigd. De volgende stap is dat het college van de 
gemeente Rijswijk een door het Bouwfonds Amstelland voorbereide bestemmingsplanwijziging 
gaat voorstellen aan de gemeenteraad. Dit kan dan in het derde kwartaal van 2011 worden 
gevolg door een bouwaanvraag. De start van de bouw zou dan mogelijk medio 2012 kunnen 
aanvangen. De sloop (vergunning al eerder verstrekt) kan pas aanvangen als de bouwvergunning 
is verleend. 

b.  KVO  
1. Er is een uitnodiging voor de vergadering van 18 maart as. ontvangen. Het bestuur merkt op dat 

de recentelijk gepubliceerde exploitatie vergunning niet vooraf is besproken in de werkgroep. De 
verlenging van een exploitatievergunning voor een seksinrichting valt binnen de KVO grenzen  
 

c. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
1. In een ontvangen mail van het Comité Haagweg hoopt het comité dat er bij het presentatie forum 

van 15 maart as. de wethouder veel meer duidelijkheid geeft over de plannen rond de Haagweg 
en de verhoging van de Hoornbrug. 

2. De voorzitter van de wijkvereniging Leeuwendaal merkt op dat de voorgestelde plannen van 
grote invloed zijn op leefbaarheid en verkeersafhandeling in de aangrenzende wijken.  

3. In de definitie fase van het plan worden de belanghebbenden rond de Haagweg nog uitgenodigd 
om zitting te nemen in een Klankbordgroep. 

4. Er wordt door de vergadering gesuggereerd om een tunnel te maken. Daar is in de jaren 80 ook 
al over gesproken. 

 
 
8. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Er zijn plannen om bureau(‘s) op te richten om alle indieningvereisten van een bouwaanvraag te 
toetsen aan wettelijke regels en voorschriften. Dit moet een betere en snellere procedure doorloop 
bevorderen. 

b. De ondernemers in de Plaspoelpolder willen niet investeren in een uitbreiding van de water 
opvangen in de Plasploelpolder. Er zijn plannen gemaakt om in dit gebied bij grote hoeveelheden 
neerslag extra opvang te realiseren.  

 
 
9. Rondvraag 

a. Is er al iets vernomen over het plaatsen van de ondergrondse containers in Oud Rijswijk. De 
voorzitter meldt dat er ons niets bekend is.  

 
 
10. Sluiting 

a. Om 21.20 sluit de voorzitter de vergadering. 
b. De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdagavond 12 april 2011. 
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) 
die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 10 mei 2011 om 20.00 uur, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 
 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen e-mail dan naar 
info@sbor.nl  
 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 12 april 2011  

a. Voorafgaand aan de vergadering liggen de ingekomen en verzonden stukken vanaf 19.30 
uur 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. Bouwprojecten in Oud Rijswijk  
7.b. KVO 
7.c. Luchtkwaliteit rond de Haagweg  

 
8. Overige lopende zaken en activiteiten 
 
9. Rondvraag  
 
10. Sluiting  
 
 
Namens het bestuur van de SBOR 

 

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 

 

mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl/
mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl/
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 

GEHOUDEN OP DINSDAG 12 APRIL 2011 

 

Aanwezig: Enkele bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn. SBOR), Willem Schuller 

(secr. SBOR), Ad van Buuren (best.lid), Andries Bartels, Hans v. Rossum (Comité Haagweg). 

Afwezig gemeld: Rien v.d. Velde (best.lid), Klaar Toet (wijkagent), Ramon Heerings, Frans Lever. 

Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 

 

1. Opening 

a. Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering. 

 

 

2. Verslag vergadering 8 maart 2011  

a. Punt 6.c. “parkeernota” moet gelezen worden als “Parkeernorm” . De parkeernorm moet volgens de 

nieuwe Wro door de gemeente worden vastgesteld en mag geen onderdeel uit maken van de 

parkeernota, wat beleidsstuk is. Zie ook op; 

http://www.crow.nl/nl/KCP_Site/KCP_Site_Helpdesk.html 

 

 

3. Mededelingen 

a. De voorzitter heeft bij een beursbezoek vernoemen dat er vergevorderde plannen zijn om 11 stuks 

“fietstrommels” in Oud Rijswijk en de Bomenbuurt te plaatsen. De aanbesteding en firma keuze 

moet nog worden afgerond. Een aantal jaren geleden heeft de SBOR ook al in september 2007 een 

voorstel ingediend om bij het schoolplein van de Esdoornstraat een aantal fietstrommels te plaatsen. 

De SBOR hoopt dat de locaties in goed overleg tussen de gemeente en de bewoners(organisatie) kan 

worden geeffectueerd.  

 

 

4. Ingekomen stukken 

a. I_002210 Rechtbank 's-Gravenhage Sector bestuursrecht Herhaald verzoek om Verklaring over 

het achterwege laten van een zitting te retourneren m.b.t. . de procedure rond Emmastraat 8 

1. In de geretourneerde verklaring heeft de SBOR aangegeven dat zij een afsluitende zitting van de 

rechtbank wenst. 

b. I_002211 Gem RWK College Beslissing op bezwaar Herenstraat 97 zie V002121 (25 november 

2010) 

1. Bezwaarschrift SBOR is niet ontvankelijk verklaard. Het bezwaarschrift van de andere 

bezwaarmaker is wel ontvankelijk maar de bezwaren zijn ongegrond verklaard. Dit 

bezwaarschrift heeft echter wel geleid dat Ton Voets regels voor zijn medewerker heeft 

opgesteld die moet leiden tot sterk verminderde klachten die in het bezwaarschrift zijn geuit. 

c. I_002212 Gem RWK Raad Agenda Raadvergadering 31 maart 2011 + achterliggende stukken 

met brief Haagweg Comité. 

d. I_002218 Fora Stad, Samenleving en plenair Niet vastgestelde openbare besluitenlijsten van de 

fora op 8 maart 2011  (toezegging fietstrommel 27/10 verwijderd!) 

e. I_002221 SWR 26-mrt-11 Brief over Ondersteuning van de SWR aan de bewonersorganisaties 

f. I_002229 Gem RWK College Reactie op bezwaar van 12 januari 2011 in zake beschikking 

Subsidie 2011 zie ook V002157 

g. I_002231 Gem RWK Raad Extra Agenda Raadvergadering 12 april 2011  Tijdelijke Vervanging 

van Weth. Mateman door Menno de Graaf 

 

 

 

5. Verzonden brieven/e-mails 

a. V_002222 Gemeente Rijswijk, t.a.v. de coördinator Gem. Belastingen Bezwaar tegen de aanslag 

Onroerende Zaak Belasting. 

b. V_002228 Gemeente Rijswijk, t.a.v. de coördinator Gem. Belastingen Verzoek om vergoeding 

kosten procedure WOZ/OZB Onroerende Zaak Belasting.  

 

 

http://www.crow.nl/nl/KCP_Site/KCP_Site_Helpdesk.html
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/dsresource?&objectid=29898&type=PDF
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/dsresource?objectid=30487&type=org
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6. Nieuws uit de raadsstukken 

a. Verandering van de bestemming naar “wonen” van de Herenstraat 37a is op het internet meer 

informatie te vinden over deze wijziging. 

b. De toezegging 27/10 inzake fietstrommels kan worden verwijderd. Zie ook punt 3 

 

In een aantal gevallen zijn niet alle stukken terug te vinden op internet. Het wordt dus lastiger om als 

belangstellende bewoner diverse zaken in de gemeente te volgen  

 

Kijk voor meer informatie over raadsstukken en fora op het internet op: 

http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad 

 

 

7. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 

1. De brief m.b.t. de ontwikkeling van ERL. die namens de omwonende en de SBOR is verzonden 

is goed ontvangen door het Bouwfonds en doorgezonden aan de gemeente Rijswijk. De SBOR 

hoopt dat dit bouwplan spoedig tot ontwikkeling komt zodat dit lang lopende dossier naar ieders 

tevredenheid wordt uitgevoerd. 

 

b.  KVO  

1. Als gevolg van een misverstand zijn de opmerkingen de SBOR t.a.v. de laatste KVO 

vergadering niet verzonden. We zullen deze voor eerstvolgende overleg alsnog indienen.  

 

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

1. Op 31 maart a.s. zal de brief van het Comité in de forumvergadering worden behandeld. Het 

Comité heeft geconstateerd dat de gemeente andere cijfers heeft gebruikt dan het Comité (zie 

hiervoor sanerings tool.nl) waardoor de resultaten niet correct worden weergeven door de 

Gemeente. Zo zijn o.a. de afstanden tussen de gevels en verkeerstromen verkeerd ingevoerd en 

dat er geen opstoppen op de Haagweg zouden plaatsvinden. 

2. Het Comité heeft nogmaals gevraagd en uitleg gekregen over het kentekenonderzoek (van eind 

2010) wat de gemeente heeft uitgevoerd. Hierbij is door de gemeente gemeld dat de resultaten 

van dit onderzoek minder van belang zijn omdat de nieuwe plannen zijn gepresenteerd rond de 

Hoornbrug. 

3. Er zijn twee mogelijkheden; Niets doen of een doorvaarhoogte van 7.15 meter realiseren met 

vaste burg. Dit betekend een vermeerdering van 2.6 meter. Het één en ander heeft tot gevolg dat 

in het laatste geval er een hellingbaan (4%) noodzakelijk is voor de tram die ongeveer begint bij 

het oude postkantoor en dat er geen verkeersafhandeling richting Rotterdam meer mogelijk is via 

de Acacialaan en komend vanaf  richting Rotterdam naar de Hoornbruglaan. Gevolgen zijn 

toename van verkeersstromen via de Prinselaan en Lindelaan. Echter, er wordt vanuit gegaan dat 

het verkeer op de Haagweg afneemt om dat deze weg versmald wordt tot 2x1. De 

hellingrijbanen voor het verkeer (2x 1 rijstrook) over de Hoornbrug zullen op het zelfde punt 

beginnen. 

4. Het oude hoofdriool en de riolen in de ventwegen zijn er slecht aan toe en moet worden 

gerepareerd. 

5. De voorzitter geeft aan dat er nieuwe ontwikkelingen zijn om o.a. Stikstof dioxide met 50% te 

neutraliseren met een speciale verf die wordt belicht door de zon of speciale led verlichting en 

waar calcium(zouten) als eindproduct overblijft. Dit procedé wordt al toegepast in de Maas 

tunnel. 

6. De omliggende bewonersorganisaties en belanghebbenden groepen wachten nog op een 

uitnodiging om deel te nemen aan een klankbordgroep zoals in het projectplan Projectplan 

Verbetering Leefbaarheid Haagweg is vermeld 

7. De aanschaf van de apparatuur (geavanceerde camera’s) om de controle en handhaving van de 

milieuzonering moet nog door de gemeente worden aanbesteed. 

 

http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/dsresource?objectid=30493&type=org
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/dsresource?&objectid=30474&type=PDF
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/dsresource?objectid=30487&type=org
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad
http://www.haagweg-rijswijk.nl/
http://haagweg-rijswijk.nl/news.php?extend.41
http://www.nsl-monitoring.nl/index.php
http://www.nsl-monitoring.nl/index.php
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/dsresource?objectid=29785&type=org
http://www.keim.nl/fr/references/reference_top/clean_screen/
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/dsresource?objectid=29785&type=org
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/dsresource?objectid=29785&type=org
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8. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. De voorzitter meldt dat er de aflopen tijd veel is gesproken artsenparkeerplaatsen en 

invalideparkeerplaatsen. Er zijn hiervoor Europese regels van toepassing. In de volgende 

vergadering komen we hier op terug. 

b. 20 april a.s. vindt er overleg plaats over de voorgestelde gebiedsindelingen Rijswijk 

c. Het bestuur van de SBOR is door de opbouwerker SWR aan de hand van een vragenlijst, als eerste 

bewonersorganisatie geïnterviewd, over wat het opbouwwerk nu en in de toekomst moet worden 

uitgevoerd t.b.v. de bewonersorganisaties in Rijswijk. 

d. Een bewoner uit de Herenstraat meldt de volgende zaken en gebeurtenissen uit winkelgebied; 

1. De Viskraam en Notenbar zijn van plaats verwisseld waardoor de geldautomaat weer beter 

toegankelijk is. 

2. Inbraak poging via een 10 mm dikke veiligheidsruit bij Cilleque damesmode Herenstraat 74. 

3. 2 fietsers bij een ongeluk midden in Herenstraat door onduidelijke regels 1 persoon gewond. 

4. Er zijn winkeliers die tussen de pollers in gesloten toestand doorrijden zodat zij op ieder 

moment de straat in kunnen. 

5. Dronken autobestuurder opgepakt binnen spertijd nabij Oldenburg schoenen en moest na 

blaastest mee naar het politiebureau. 

6. Bakker Bosman is momenteel bezig zijn terras flink uit te breiden van 2.5 meter uit de gevel 

(waarvoor hij vergunning heeft) naar 3 meter waar bij de tafels nog verder naar voren worden 

geplaatst. Er ontstaan hierdoor meer gevaarlijke situaties voor de bezoekers van het 

winkelgebied. 

e. De voorzitter is mening dat dit ook mede een zaak is van het KVO die mede moet waken over de 

veiligheid in het winkelgebied.  

f. Vanuit de vergadering wordt ongenoegen uitgesproken over deze ontwikkelingen. Het lijkt er op dat 

er het afgelopen jaar steeds meer bouwwerken zonder vergunningen zijn verrezen. Binnen de thans 

geldende regelgeving is dit niet toegestaan. Er is dus sprake van meerdere economische delicten in 

het winkelgebied van Oud Rijswijk. De ondernemers dienen zich bewust van te zijn, wat de 

mogelijke gevolgen van de handhaving zijn, ten aanzien van deze economische delicten. 

 

 

9. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen.  

 

 

10. Sluiting 

a. Om 21.30 sluit de voorzitter de vergadering. 

b. De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdagavond 10 mei 2011. 
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) 
die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 14 juni 2011 om 20.00 uur, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 
 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen e-mail dan naar 
info@sbor.nl  
 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 10 mei 2011  

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

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

7.a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk  
7.b. KVO 
7.c  Luchtkwaliteit rond de Haagweg  

 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 
 
8. Rondvraag  
 
9. Sluiting  
 
 
Namens het bestuur van de SBOR 

 

Buurthuis  
Esdoornstraat 1, 2282 RZ Rijswijk 
 
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 MEI 2011 

 
Aanwezig: Enkele bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn. SBOR), Willem Schuller 
(secr. SBOR), Ad van Buuren (best.lid), Rien v.d. Velde(best.lid),  
Afwezig gemeld:Hans v. Rossum (Comité Haagweg), Rina Huuksloot, Klaar Toet (wijkagent). 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 

1. Opening 
a. Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering en de aanwezigen welkom. 
b. De voorzitter meldt dat een zeer gewaardeerd en trouwe vrijwilliger Hayre Dinçbasaran van SBOR 

vrijdag 29 april 2011 plotseling overleden is. Al geruime tijd kon hij vanwege zijn ziekte ons helaas 
niet helaas meer ondersteunen. We wensen zijn vrouw en de nabestaanden alle sterkte toe met dit 
verlies. 

 
 

2. Verslag vergadering 12 april 2011  
a. Er zijn geen bijzondere opmerkingen op het verslag 

 
 

3. Mededelingen 
a. Op verzoek van de gemeente Rijswijk heeft het Buurtschap de afgelopen weken meegewerkt om via 

onze website gebruikers van de speelplek park Schoonoord langs het Julianlaantje 1-15 mee te laten 
denken over de vernieuwing van enkele speeltoestellen. Het resultaat van de door de gemeente 
gehouden inspraak is dat er is gekozen voor Optie A een Schommel + wip wap zie ook 
http://www.sbor.nl/actueel.htm. In herinnering wordt geroepen dat het huidige speelterrein destijds 
met succes tot stand is gekomen dankzij de SBOR. In het bijzonder (wijlen)Agnes van der Stap heeft 
hier vele jaren met vasthoudendheid aan getrokken. Nu is vervanging van enkele speeltoestellen 
nodig.  

 
 

4. Ingekomen stukken 
a. I_002233  Gem RWK Forum Samenleving Agenda forum samenleving 12 april 2011 met o.a. 

IB11-021 indeling wijken en IB11-024 (niet beschikbaar op het internet) Presentaties over de SWR en de 
Accommodaties. 

b. O_002236  Gem Rwk Afd. Bedrijfsvoering  Ontvangstbevestiging van V002235 Kennisgeving van 
het intrekken van het bezwaar tegen besluit 09-12-2010 inzake subsidie 2011  

c. O_002237  Gem. RWK Ontvangstbevestiging van uitstel van betalingen inzake OZB zie V002232 
d. I_002238  Gem RWK College Vaststelling project besluit en verlenen bouwvergunning 

uitbreiding Museum Rijswijk 
e. I_002240  Gem RWK Raad Agenda Raadsvergadering 17 mei 2011 met oa. Herenstraat 37a 
f. I_002241  Vragen aan de Raad m.b.t. Gegoochel met cijfers Haagweg 
g. I_002252  Gem RWK Burgemeester Conceptbeleidsregels Terrassen en Uitstallingen in de 

gemeente Rijswijk versie maart 2011 
h. I_002253  Gem RWK Burgemeester Jaarverslag 2010 Politie Haaglanden 
i. U_002255  Rechtbank 's-Gravenhage Sector bestuursrecht Uitnodiging zitting rechtbank op 27 mei 

10.00 uur Pr. Clauslaan 60 hervatting geschorste zitting van 17 juni 2010.  
j. O_002256  Gem. RWK S&S-SCO Ontvangstbevestiging aanvraag subsidie voor het jaar 2012 en 

verantwoording over het subsidiejaar 2010 zie E002225. 
k. M_002257  Comité Haagweg Email over de publiciteit rond de publicatie van onderzoekcijfer van 

het Comité Haagweg 
l. M_002283  Gem RWK S&S Email (27/04/2011) Uitnodiging voor gesprek over ondergrondse 

containers op 13 mei 2011 (15.00 uur) 
 

5. Verzonden brieven/e-mails 
a. E_002225  SBOR Jaarverslag 2010  
b. V_002235  Intrekken bezwaarschrift bezwaar tegen besluit 09-12-2010 inzake subsidie 2011. 

 

http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/dsresource?objectid=30405&type=pdf
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Nieuws uit de raadsstukken 
a. Zie ingekomen stukken.  
b. Er wordt geconstateerd dat niet altijd alle stukken publiekelijk worden geplaatst (zie punt 4a). 

 
In een aantal gevallen zijn niet alle stukken terug te vinden op internet. Het wordt dus lastiger om als 
belangstellende bewoner diverse zaken in de gemeente te volgen  

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

7. Voortgang verschillende dossiers. 
a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 

1. Er zijn bijzonderheden te melden  
 

b.  KVO 
1. Er zijn bijzonderheden te melden. 

 
 

c. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
1. Het comité heeft via mail uitgebreid melding gemaakte van hun kritiek op de 

onderzoeksresultaten van de gemeente m.b.t. berekeningen en methode ronde de Haagweg. De 
voorzitter benadrukt dat de SBOR op dit dossier vooral geïnteresseerd is in gegevens en 
maatregelen die gaan over de luchtkwaliteit. De SBOR wacht nog op de uitnodiging voor 
deelname aan de door de gemeente in te stellen werkgroep voor het project Haagweg. 

2. Een van de aanwezig meldt dat hij heeft getracht de cijfers rond de luchtkwaliteit via de 
gemeente te verkrijgen. De verkregen cijfers worden volgens spreker nogal rooskleurig 
weergegeven. Er is dan bij hem ook begrip voor de uitgebreide kritiek van het Haagweg Comité  

 
 
8. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Op 17 november 2010 heeft de gemeente met alle partijen overleg gehad over de 
Conceptbeleidsregels Terrassen en Uitstallingen. De SBOR was hier ook bij aanwezig.  
1. De nu ter inzage liggende Conceptbeleidsregels zijn wat anders gerubriceerd dan in november 

2010 aan de orde werd gesteld. Omdat het voorstel pas kort voor deze vergadering is ontvangen 
kunnen we alleen iets zeggen over de hoofdlijnen. Voorop staat dat er onderscheid moet worden 
gemaakt tussen een terras voor een horecaondernemer, waarin het mogen houden van een terras 
wordt vastgelegd in de exploratievergunning en een terras dat bij een winkel hoort. Dit terras 
moet worden geregeld in een aparte terrasvergunning.  

2. Het is een misverstand dat er nu geen regels zijn. In de huidige APV is vastgeld hoe het een en 
ander m.b.t. terrassen en uitstalling is geregeld. In de versie van de in november 2010 
voorgestelde concept regels gaven nagenoeg de artikelen uit de APV weer. Het nieuwe voorstel 
wijkt daar niet veel vanaf, met een paar uitzonderingen, zoals dat nu op de promenade wel 
terrasschotten mogen worden geplaatst (is in de vigerende regels verboden).  

3. In de regels is bepaald waar een hoe er een terras en uitstalling moet/mag uit zien en in welke 
maatvoering dit is toegestaan. In Oud Rijswijk hebben we deels te maken met smalle 
straten/promenades. Er moet om veiligheidsredenen altijd een rijloper altijd 3,50 meter vrij 
blijven. In de nieuwe regels is dit ook opgenomen, maar voor het probleem dat indien iemand 
een terras begint, de overbuurman hierdoor nauwelijks meer ruimte voor een uitstalling of terras 
overhoudt is een oplossing bedacht die op het eerste oog niet werkbaar is. Daar moeten we nog 
even goed naar kijken.  

4. Voor bouwwerken voor een terras is een omgevingsvergunning nodig. Dat was zo en blijft zo.  
5. Vermeld is dat politie en KVO’s  geen problemen hebben met een sluitingstijd tot 24.00 van een 

terras. Dat is nu een experiment. Of dit nu de eerder aangekondigde evaluatie kan worden 
genoemd is weer een volgend onderwerp. 

6. De oude regelgeving was erg streng. Desondanks is er van alles gebeurd. De nieuwe regels 
voorzien in overgangsbepalingen, die de historie goeddeels witwassen.  

7. Vanuit de vergadering wordt op gemerkt dat als een ondernemer de juiste papieren heeft voor 
een terras of uitstalling en nagenoeg per direct de voorschriften niet volgt en vaak meer ruimte 
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bezet dan in de vergunning staat, dat het er erg op dat lijkt dat er geen handhaving wordt 
uitgevoerd in het winkelgebied van Oud Rijswijk.  

8. Opgemerkt wordt dat er in het winkelcentrum in de Bogaard een andere werkwijze is. Daar zit 
de winkelierorganisatie en het centrummanagement veel dichter op overtredingen.  

9. Er wordt opgemerkt dat een ieder een verzoek kan doen bij een bestuursorgaan om de wettelijk 
verplichte handhaving uit te voeren. Het bestuursorgaan moet hierop een beschikking afgeven. 

10. Tot 17 juni a.s. kunnen er zienswijze worden ingediend. 
b. Op 29 april jl. heeft er een eerste overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de gemeente, 

SWR, en enkele bewonersorganisaties over de buurt en wijk indelingen. Er is gesproken over hoe de 
gemeente in de toekomst het overleg en bewonersorganisaties denkt te gaan organiseren en is 
gesproken over de vorm en zwaarte van overleg. Echt invloed lijken de bewonersorganisaties niet te 
hebben of in de toekomst te krijgen. Op de website van het landelijk samenwerkingsverband 
aandachtswijken (http://www.lsabewoners.nl) is te lezen hoe en wat er voor nodig is om bewoners 
daadwerkelijk invloed te geven over de zaken in hun buurt. De SBOR heeft verder opgemerkt dat de 
bewonersorganisatie altijd buurtgericht zijn en zullen blijven en zich niet laten verenigen in een wijk 
(een clustering van buurten). Tijdens deze vergadering hebben de aanwezige bewonersorganisatie 
hun ernstige zorg en ergernis uitgesproken over “het vertrouwen” in de gemeente. 

c. De voorzitter merkt op dat de gemeente Rijswijk andere regels voor gehandicapten parkeerplaatsen 
toepast dan die in de Europa van toepassing zijn. Voor een artsenparkeerplaats is er geen juridische 
grondslag.  

 
 
9. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen.  
 
 
10. Sluiting 

a. Om 21.35 sluit de voorzitter de vergadering. 
b. De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdagavond 14 juni 2011. 
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) 
die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 12 juli 2011 om 20.00 uur, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 
 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen e-mail dan naar 
info@sbor.nl  
 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 14 juni 2011  

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

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

6.a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk  
6.b. KVO 
6.c  Luchtkwaliteit rond de Haagweg  

 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 
 
8. Rondvraag  
 
9. Sluiting  
 
 
Namens het bestuur van de SBOR 

 

Buurthuis  
Esdoornstraat 1, 2282 RZ Rijswijk 
 
E-mail: info@sbor.nl 
Web : www.sbor.nl 
 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl/
mailto:info@sbor.nl
http://www.sbor.nl/
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 14 JUNI 2011 

 
Aanwezig: Enkele bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn. SBOR), Willem Schuller 
(secr. SBOR) 
Afwezig gemeld: Ad van Buuren (best.lid) naar bijeenkomst Strandwalfestival, Rien v.d. Velde (best.lid), 
Ank Visscher (best.lid), Cees van Overbeek (secr. Comité Haagweg). Stef en Wies Ruijtenbeek 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering en de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 10 mei 2011  

a. Er  
 
 
3. Mededelingen 

a. Op  
 
 
4. Ingekomen stukken 

a. U_002261 Gem RWK College Uitnodiging inspraak kadernota integraal accommodatiebeleid voor 
Onderwijs, welzijn kunst/cultuur en zorg op donderdag 26mei 2011 19.30 Stadhuis Rijswijk reactie 
voor 16 mei + Kadernota Integraal Accommodatiebeleid 2012 - 2020 

b. O_002265 Rechtbank 's-Gravenhage Sector bestuursrecht aanvullende stukken van de 
vergunninghouder die het Pand "Bosman" m.b.t. de procedure Emmastraat 8 zal toelichten bij de 
hervatting op 27 mei 2011 van de op 17 juni 2010 geschorste zitting. 

c. A_002267 Gem. RWK S&S-SCO Antwoord op de Reactie op de brief “Uitnodiging kadernota 
integraal accommodatiebeleid van de gemeente Rijswijk” Zie punt 5.a. 

d. U_002268 Gem. RWK S&S-SCO Extra datum inspraak (21 juni 2011) Kadernota Integraal 
Accommodatiebeleid van de gemeente Rijswijk 

e. U_002269 Gem RWK College Uitnodiging omgevingsteam Haagweg en Projectplan Verbetering 
leefbaarheid Haagweg I002201 

f. 1_002279 Gem RWK College Aanhangsel Schriftelijke vragen inzake "Gegoochel met cijfers 
Haagweg" (OR) 

g. M_002283 Gem RWK S&S Uitnodiging voor gesprek over ondergrondse containers op 13 mei 
2011 (15.00 uur) 

h. I_002284 SWR Welzijn Rijswijk geeft het beheer van welzijnaccommodatie De Ottoburg per 1 
juli 2011 terug aan de Gemeente Rijswijk. 

i. I_002287 Gem RWK Raad Agenda Raadsvergadering 14 juni 2011  met oa. Concept antwoord op 
RA 11-023 3n RA 11-023 Ontwikkelingen Luchtkwaliteit Haagweg 

j. I_002293 Gem RWK College Ondergrondse afvalcontainers Oud Rijswijk (beleidsdoelstellingen) 
 
 
5. Verzonden brieven/e-mails 

a. M_002266 Reactie op de Uitnodiging kadernota integraal accommodatiebeleid van de gemeente 
Rijswijk. Zie punt 4.c. 

b. V_002298 Zienswijze Uitstellingen en Terrassen beleid 
c. V_002299 Aanvullende Inspraak Kadernota Integraal Accommodatiebeleid 

 
 
6. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. Er zijn bijzonderheden te melden  

 
b.  KVO 

1. Er zijn bijzonderheden te melden. 
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c. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
1. Het  

 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. ddddd 
 
 
8. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen.  
 
 
9. Sluiting 

a. ss 

http://www.haagweg-rijswijk.nl/
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) 
die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 9 augustus 2011 om 20.00 uur, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 
 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen e-mail dan naar 
info@sbor.nl  
 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 12 juli 2011  

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

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

6.a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk  
6.b. KVO 
6.c  Luchtkwaliteit rond de Haagweg  

 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 
 
8. Rondvraag  
 
9. Sluiting  
 
 
Namens het bestuur van de SBOR 

 

Buurthuis  
Esdoornstraat 1, 2282 RZ Rijswijk 
 
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 JULI 2011 

 
Aanwezig: Enkele bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn. SBOR), Willem Schuller 
(secr. SBOR), Klaar Toet (Wijkagent), Ed Braam (OR). 
Afwezig gemeld: Ad van Buuren, Rien v.d. Velde (best.lid), Ank Visscher (best.lid), Andries Bartels, Cees 
van Overbeek (secr. Comité Haagweg), Krijn de Graaf (CDA). 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering en de heet aanwezigen welkom. 
b. De voorzitter meldt dat de SWR per 1 juli 2011 het beheer van een aantal welzijnsaccommodaties, 

waaronder het deel van ‘De Ottoburg’ dat de SWR beheer heeft, in Rijswijk heeft terug gegeven aan 
de afdeling accommodaties van de gemeente Rijswijk. Per deze datum moet de SBOR dan ook 
afspraken maken over de reservering en het gebruik van ruimten voor onze activiteiten. 

 
 
2. Verslag vergadering 14 juni 2011  

a. Naar aanleiding van punt 7.a. merkt een vrijwilliger van de Hofrustkapel op dat de bovengrondse 
afvalcontainer pal tegen het gebouw staat. Hij hoopt dat bij het zoeken van de nieuwe locaties hier 
rekening mee wordt gehouden en dat er op die plaats geen ondergrondse container wordt voorzien. 
Willem Schuller geeft aan, dat bij een volgend gesprek dit punt zal worden gemeld.    

 
 
3. Mededelingen 

a. Er zijn geen bijzondere mededelingen. 
 
 
4. Ingekomen stukken 

a. O_002301 Gem. RWK Ontvangstbevestiging Reactie op Inspraakavond Kadernota Integraal 
Accommodatiebeleid  

b. O_002302 Gem. RWK Ontvangstbevestiging van Zienswijze op conceptbeleidsregels Terrassen 
en Uitstallingen  

c. O_002303 SWR Wijzingen van het beheer van welzijnsaccommodaties van Welzijn Rijswijk. 
Deze gaan over naar afdeling accommodaties van de gemeente Rijswijk 

d. U_002304 Gem Uitnodiging uitreiking jaarverslag Monumentenzorg en Archeologie 2010 op 
maandag 11 juli 2011 16.00-17.30 uur raadszaal 

e. I_002309 Gem RWK Raad Agenda Raadsvergadering 30 juni 2011  met o.a. RA 11-064  brief 
van het Comite Haag over verbetering leefbaarheid Haagweg en IB 11/049 brief van het college 
ondergrondse afvalcontainers Oud Rijswijk 

f. I_002312 Gem RWK Raad Vragen van de Raad en antwoorden College (het lezen waard) n.a.v. de 
Jaarstukken gemeente Rijswijk 2010. 

g. I_002313 Gem RWK College Informatie brief aan raad over de Ondergrondse afvalcontainers 
Oud Rijswijk. 

h. I_002316 Gem RWK College Start procedure ex artikel 19 WRO Ter Nieuburch tot 3 aug. 2011 
reageren. 
1. Vanuit de vergadering wordt gevraagd of de SBOR een zienswijze gaat indienen m.b.t. dit 

bouwproject. De voorzitter antwoordt dat het bestuur van de SBOR vooralsnog geen voornemen 
heeft om een zienswijze in te dienen. 

i. O_002320 Gem RWK College Jaarverslag Monumentenzorg en Archeologie 2010 
j. M_002325 Een kopiemail van M.S.M van der Maaten aan de gemeente Rijswijk over de nog 

steeds niet opgeloste geluidoverlast in vroege ochtenduren aan de van Vredenburchweg. De 
leefbaarheid van het Domaine Pax wordt dagelijks aangetast door deze overlast en de dag en nacht 
overlast van de installaties van de woonzorgcentra. 

 
 
 
 

http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/dsresource?objectid=31831&type=org
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/dsresource?objectid=31607&type=org
http://www.rijswijk.nl/dsresource?objectid=31452&type=org
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5. Verzonden brieven/e-mails 
a. Er zijn geen verzonden brieven 

 
6. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. Direct omwonenden van de ERL-locatie en een vertegenwoordiger van de SBOR hebben op 13 

juli jl. overleg gehad met de projectontwikkelaar over enkele uitwerkingspunten van en “de 
verbeelding” (plankaart) van het nieuwbouwplan. De “verbeelding” wordt nog bijgesteld en over 
de planregels zal nog overleg plaatsvinden. De uiteindelijke “verbeelding” zal t.z.t. samen met 
een bestemmingplan wijziging ter visie worden gelegd. Hierop kan dan nog een zienswijze op 
worden ingediend.  

b.  KVO 
1. Er zijn bijzonderheden te melden. 
2. Er wordt vanuit de vergadering gevraagd of de gladheid van glazenplaat boven de oude waterput 

is besproken bij het overleg van de KVO. In het laatste verslag van de KVO is een actiepunt 
voor het hoofd IOG van de gemeente Rijswijk opgenomen dat de waterput bij regelval moet 
worden afgezet. De vergadering vraagt of dit met bv. een smeedijzeren ketting kan worden 
uitgevoerd. 

c. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
1. Het Comité Haagweg heeft in de laatste forumvergadering aangedrongen op een correcte 

beantwoording van hun “cijfer rapport”. 
2. Er is na de zomer een “workshop” aangekondigd als start van het installeren van het 

omgevingsteam Haagweg waar o.a. het comité en de SBOR aan deelnemen. 
3. Tijdens deze bijeenkomst zal TNO aanvullende meetresultaten presenteren. 
4. De huidige werkzaamheden aan de tramrails staat volledig los van het “Projectplan Haagweg” en 

zijn bedoeld om het geluid van trams beter te dempen. 
 
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de Haagweg meldt u dan hier aan. 

 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. De publicatie in Rijswijk Regel Recht over de activiteit “Brandveilig gebruik Herenstraat 97A” roept 
bij het bestuur enkele vragen op m.b.t. verbouwingsplannen Herenstraat 97, 97A. We zullen nader 
uitzoeken wat hier precies mee wordt bedoeld. 

 
 
8. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen.  
 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.50 sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 9 augustus a.s. is de volgende vergadering. 

http://www.rijswijk.nl/dsresource?&objectid=30792
http://www.rijswijk.nl/Actueel/Plannen_projecten/Haagweg/Nieuwsbrief_Haagweg
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) 
die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 13 september 2011 om 20.00 uur, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 
 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen e-mail dan naar 
info@sbor.nl  
 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 9 augustus 2011  

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

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

6.a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk  
6.b. KVO 
6.c Luchtkwaliteit rond de Haagweg  

 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 
 
8. Rondvraag  
 
9. Sluiting  
 
 
Namens het bestuur van de SBOR 

 

Buurthuis  
Esdoornstraat 1, 2282 RZ Rijswijk 
 
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 AUGUSTUS 2011 

 
Aanwezig: Enkele bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn. SBOR), Willem Schuller 
(secr. SBOR), Rien v.d. Velde (best.lid), Ed Braam (OR), Laurens de Keijzer(OR), Krijn de Graaf (CDA), 
Hans van Rossum (Comité Haagweg) 
Afwezig gemeld: Ad van Buuren (best. lid), Ank Visscher (best.lid), Andries Bartels, Jos Bolte 
(PvdA).Klaar Toet (wijkagent) 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 12 juli 2011  

a. Naar aanleiding van punt 6.b.2. wordt gevraagd of er nog iets bekend is over een oplossing voor de 
gladde glasplaat van de waterput. Eén van de aanwezig raadsleden antwoordt dat er aan een passende 
oplossing wordt gewerkt. 

b. De voorzitter meldt naar aanleiding van punt 7 dat er een “Zorgplicht” is opgenomen in het opnieuw 
aangeboden (april 2010) Bouwbesluit 2012. 
1. Artikel 1.16 " Zorgplicht" lid 2; Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding of andere 

doorvoer in of door een scheidingconstructie waarvoor op grond van dit een eis met betrekking 
tot de weerstand branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang geldt, wordt de weerstand 
tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang op adequate wijze gecontroleerd. 

2. Het één en ander houdt in dat de eigenaar of uitbater zelf verantwoordelijk is en toe moet zien 
op een correcte toepassing van de zorgplicht.  

 
 
3. Mededelingen 

a. Er wordt door Hans van Rossum gemeld dat de reclameborden voor het bouwplan Ter Nieburch bij 
het oude stadhuis zijn verwijderd en afgevoerd. Ook is bouwproject van alle gangbare websites 
verwijderd.  

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_002325 Gem RWK S&S Reactie op de brief (V002299) van de SBOR m.b.t. Aanvulling op 
inspraakavond (26-05-2011) Kadernota Integraal Accommodatiebeleid n.a.v. 
1. In de reactie wordt gemeld dat de heroverweging van het gebruik van “de Ottoburg” mogelijk 

gevolgen heeft voor de SBOR omdat het gebouw misschien door ander organisaties gaat worden 
gebruikt. Na het zomerreces zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen met de SBOR 
over de herhuisvesting. zo meldt de gemeente. 

2. De aanwezige raadsleden beamen nut en noodzaak van de Kadernota Integraal 
Accommodatiebeleid, maar vinden het wel merkwaardig dat zonder bespreking en behandeling 
van deze nota al een brief is uitgegaan naar de SBOR. Zij vinden het een slechte zaak omdat het 
er op lijkt dat de raad nu achteraan bij de discussie zit, terwijl de raad juist vooraan bij de 
discussie moet kunnen meepraten. 

 
 
5. Verzonden brieven/e-mails 

a. V_002327 Wensen lijst m.b.t. het accommodatiebeleid zie ook i002325. 
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6. Voortgang verschillende dossiers. 
a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 

1. De vertegenwoordiger van de SBOR heeft per E-mail er bij de projectontwikkelaar van de ERL-
locatie op aangedrongen om vaart te maken met het project en er op gewezen dat de officiële 
procedures aandacht vragen. 

b.  KVO 
1. De vertegenwoordiger van SBOR heeft nogmaals een aantal handhavingknelpunten bij het KVO 

onder de aandacht gebracht. De aanwezige raadsleden dringen aan om de meldingen liefst per e-
mail bij het Meldpunt Openbare Ruimte doorgeven. De behandelingen van de klachten kunnen 
dan beter vanuit de gemeente worden gevolgd. 

c. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
1. Het wachten is op een uitnodiging voor de deelname aan het “omgevingteam Haagweg”.  
 
 
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de Haagweg meldt u dan hier aan. 

 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Het bestuur van de SBOR is bezig met de voorbereidingen voor het Strandwalfestival. De SBOR wil 
daar aandacht vragen voor haar al meer dan 35 jarige bestaan en bezigheden voor het buurt- en 
sociaal-cultureel werk in Oud Rijswijk. Wij willen dat doen met de uitgave van een flyer (op A4 of 
A5 formaat) en een beknopt overzicht op een viertal posters, mogelijk aangevuld met diapresentatie. 
De aanwezigen bij de vergadering geven aan dat zij eerder een flyer van het A5 formaat zullen 
meenemen dan van een A4 formaat. 

b. Omwonenden van de Kerklaan (tussen de Lindelaan en Julianastraat) ervaren het omdraaien van de 
rijrichting van de korte Julianastraat (Kerklaan-Rembrandtkade) ten behoeve van een mogelijk 
betere bevoorrading van Albert Heijn als een verslechtering van de leefbaarheid en veiligheid. Het 
omdraaien heeft tot gevolg dat er in dit deel van de Kerklaan zeer veel en te zwaar vrachtverkeer is 
ontstaan. De bestrating, breedte en 30 km zone van de Kerklaan is hier eigenlijk niet geschikt voor. 
Bewoners van de Kerklaan zijn bang dat dit op termijn zal leiden tot meer schade aan de toch al 
matige bestrating, riolering en aangrenzende woningen.  

 
 
8. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen.  
 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.20 sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 13 september a.s. is de volgende vergadering. 
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) 
die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 11 oktober 2011 om 20.00 uur, Esdoornstraat INGANG nr. 1 te Rijswijk 
 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen e-mail dan naar 
info@sbor.nl  
 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 13 september 2011  

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

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

6.a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk  
6.b. KVO 
6.c Luchtkwaliteit rond de Haagweg  

 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 
 
8. Rondvraag  
 
9. Sluiting  
 
 
Namens het bestuur van de SBOR 

 

Buurthuis  
Esdoornstraat 1, 2282 RZ Rijswijk 
 
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 SEPTEMBER 2011 

 
Aanwezig: Enkele bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn. SBOR), Willem Schuller 
(secr. SBOR), Andries Bartels, later na de vergadering Hans van Rossum (Comité Haagweg). 
Afwezig gemeld: Ad van Buuren (best. lid), Ank Visscher (best.lid), Rien v.d. Velde (best.lid), Yvonne 
Hagenaars (PvdA), Klaar Toet (wijkagent) Rina Huukslot Stef en Wies Ruijtenbeek 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 9 augustus 2011  

a. Naar aanleiding van punt 7B heeft  Ramon Heerings onderstaande mail in gezonden; 
1. Graag wil ik mede namens de bewoners van het korte deel van de Julianastraat, via deze weg een reactie geven 

op punt 7b van het verslag van de vergadering van 9 augustus jl. Ik wil jullie vragen dit, mocht ik inderdaad niet 
aanwezig kunnen zijn, voor te lezen en in de notulen op te nemen:  

2. Wij hebben uiteraard begrip voor de positie van de bewoners van de Kerklaan wat betreft het vrachtverkeer, 
maar hun belang en beleving staat haaks op het belang en de beleving van de bewoners in het korte deel van de 
Julianastraat. Wij zijn juist blij met de aanvoer van goederen voor de AH via de Kerklaan, omdat de leefbaarheid 
voor ons daardoor is toegenomen door minder voertuigbewegingen en daardoor minder geluidsoverlast en 
uitstoot door het vrachtverkeer. Voorheen waren wij de enigen die hinder ondervonden, aangezien zowel het 
aanrijden als het afrijden via het korte deel van de Julianastraat plaatsvond. Daarbij komt nog dat een 
optrekkende vrachtauto, zoals bij ons het geval is, meer geluid(hinder) en uitstoot veroorzaakt dan een op 
snelheid passerende vrachtauto, zoals in de Kerklaan. Het gebezigde argument, dat de bestrating, de breedte en 
30 km zone van de Kerklaan niet berekend zouden zijn op vrachtverkeer en op termijn zal leiden tot meer schade 
aan de toch al matige bestrating, riolering en aangrenzende woningen, gaat eveneens op voor het korte deel van 
de Julianastraat. Immers, de bestrating is hetzelfde, ook wij vallen binnen de 30 km zone en de breedte van de 
Kerklaan is zeker niet minder dan de breedte van de korte Julianastraat. Men kan dus argumenteren dat 
mogelijke schade aan bestrating, riolering en huizen bij ons nu minder snel optreedt, aangezien het aantal 
vrachtautobewegingen min of meer gehalveerd is. Vanuit het oogpunt van ‘gedeelde smart, is halve smart’ en het 
feit dat ook de inwoners van de Kerklaan profiteren van de aanwezigheid van de AH, zou het juist getuigen van 
solidariteit met de bewoners van de korte Julianastraat, als de bewoners van de Kerklaan deze nieuwe realiteit 
accepteren. Men lijkt nu eerder uit te gaan van “wij alleen de lusten, anderen de lasten” en dat zou de 
samenhang in de buurt niet ten goede komen.  

3. Gezien het verschillende belang, of het verschil in beleving, wil ik het bestuur van de SBOR verder aanraden, 
geen standpunt in te nemen op dit punt. 

4. De voorzitter meldt dat dit punt in de vergadering aan de orde is geweest en als kennisgeving 
is vermeld in de notulen. 

 
 
3. Mededelingen 

a. De voorzitter meldt dat de SBOR met veel vrijwilligers werkt die soms toe treden tot het bestuur. 
Andries Bartels staat ons al geruime tijd bij met raad en daad. Andries heeft aangegeven dat hij dit 
graag wil formaliseren, door plaats te nemen in het bestuur van de SBOR. 

b. Het buurtschap heeft afgelopen zaterdag deelgenomen aan het Strandwalfestival. We hadden ter ere 
van ons meer dan 35 jarig bestaan een bescheiden “feesttent” voorzien van een aantal posters met 
informatie over hoe het Buurtschap is ontstaan en wat zij zoal doet. Ook zijn er flyers en de 
wandelroute door uit Oud Rijswijk uitgedeeld. We hadden een boetseer- en ideeën wedstrijd 
georganiseerd. Dit leverde 25 geboetseerde werkstukjes die de Oude Kerk (het logo van het 
Buurtschap) moesten uitbeelden. Deze werk stukjes zullen ook nog in de Oude Kerk t/m 24 
september a.s. ten toon worden gesteld. De ideeën wedstrijd leverde 17 ideeën op. Als winnaar 
kwam de heer De Wildt uit de bus. Hij stelde voor om bordjes met historische informatie te plaatsen 
door geheel Oud Rijswijk. Die bordjes zijn er nu al bij de belangrijkste monumenten, maar er is over 
andere panden, maar ook over pleintjes en straten ook interessante en leuke informatie te geven. De 
andere ideeën worden vermeld op de website. 

c. Vanavond wordt in de Raad de Kadernota Integrale Accommodatiebeleid behandeld. Vooruitlopend 
op het antwoord dat we nog van college moeten ontvangen op een brief van de SBOR over de 
Kadernota vindt er morgen (14 september) een overleg met medewerkers van gemeente plaats. Wat 
er aan de orde komt is op moment nog niet bekend. 
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4. Ingekomen stukken 
a. U_002336 Gem. RWK Projectenbureau Uitnodiging voor de eerste bijeenkomst omgevingsteam 

Haagweg op 14 september 2011. 
b. O_002337 Gem. RWK S&S-SCO Ontvangstbevestiging Vragen over contracten en beheer van de 

"Ottoburg 
c. I_002340 Gem. RWK College Tussenrapportages Handhaving en Veiligheid 2011 
d. M_002350 Ramon Heerings Reactie op punt 7b van de notulen 9 augustus 2011 
e. M_002351 Bomenbuurt Uitnodiging 18 september 2011 17.00 oprichting Bew. Ver.. Bomenbuurt 

Rijswijk 
 
 
5. Verzonden brieven/e-mails 

a. V_002332 Vragen over het tarief en Algemene huurvoorwaarden sportaccommodaties Rijswijk uit 
2010  

 
 
6. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. Er nog contact geweest met Bouwfonds over ERL-locatie. De verwachting is nog steeds dat op 

korte termijn de procedure wordt op gestart na het uitbrengen en bezorgen van een flyer bij de 
direct omwonende over het bouwproject. Op de website van het Bouwfonds is meer informatie 
te vinden. 

2. In het bouwproject hoek Fredrik Hendrik-Stadhoudersstraat  lijkt  weinig tot geen beweging  te 
zitten. We komen er niet goed achter wat hiervan de oorzaak is. 

b.  KVO 
1. In het verslag van het KVO verslag van 28 juni 2011 staat vermeld dat: 

a. Terrassen en UitstallingenBeleid: de SBOR heeft aangegeven ontevreden te zijn over het gedoogbeleid van de 
gemeente op het gebied van de uitstallingen en terrassen. De heer de Vries meldt dat tot 19 juni 2011 de 
mogelijkheid was om zienswijzen in te dienen op het nieuwe beleid. Hierop zal een reactie vanuit de gemeente 
volgen waarna vervolgens het college het beleid zal vaststellen. De heer de Vries geeft aan dat de IOGers in 
ieder geval tijdens de zomermaanden extra handhaving op terrassen en uitstallingen zal uitvoeren. 

b. Parkeren op laad en losplaatsen en zonder te betalen: De heer de Vries geeft aan dat de IOGers hierop 
controleren. Zij kunnen echter alleen de overtreders controleren en indien auto’s tijdig verplaatst worden is dit 
moeilijk te handhaven. 

2. Het bestuur van de SBOR is verwonderd over het antwoord. Het Buurtschap heeft op 15 juni 
2011 een zienswijze ingediend. De ontevredenheid betreft het huidige beleid m.b.t. de 
handhaving. 

c. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 
1. Zie punt 4a De eerste vergadering zal voornamelijk in teken staan van het kennismaken met de 

participanten/partijen in het Omgevingsteam. 
 
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de Haagweg meldt u dan hier aan. 

 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Willem Schuller heeft gesproken met de jongeren die hier regelmatig voor de deur staan. Zij willen 
graag dat de jongeren inloop weer open gaat in de Ottoburg. Willem Schuller heeft toen gezegd dat 
zij in contact moeten treden met de SWR en dat zij dan ook hun gedrag danig moeten aanpassen om 
dit echt mogelijk te maken. Andries Bartels meldt dat dit met SWR is besproken. De SWR werkt in 
overleg met de gemeente nog aan een oplossing, maar die hoeft niet perse hier in De Ottoburg te 
zijn. 

 
 
8. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen.  
 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.05 sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 11 oktober a.s. is de volgende vergadering. 

http://nieuwbouw.bouwfonds.nl/48581/Schoolstraat/Terraswoningen/
http://www.rijswijk.nl/Actueel/Plannen_projecten/Haagweg/Nieuwsbrief_Haagweg
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) 
die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 8 november  2011 om 20.00 uur, Esdoornstraat nr. 3A 
te Rijswijk, INGANG in de hoek van het schoolplein  

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen e-mail dan naar 
info@sbor.nl  
 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 11 oktober 2011  

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

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

6.a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk  
6.b. KVO 
6.c Luchtkwaliteit rond de Haagweg  

 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 
 
8. Rondvraag  
 
9. Sluiting  
 
 
Namens het bestuur van de SBOR 

 

Buurthuis  
Esdoornstraat 1, 2282 RZ Rijswijk 
 
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 11 OKTOBER 2011 

 
Aanwezig: Enkele bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn. SBOR), Willem Schuller 
(secr. SBOR), Andries Bartels (best.lid), Klaar Toet (wijkagent), Rick Konincks (voorz. Wijkver. 
Leeuwendaal). 
Afwezig gemeld: Ad van Buuren (best. lid), Ank Visscher (best.lid), Rien v.d. Velde (best.lid), Yvonne 
Hagenaars (PvdA). 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 13 september 2011  

a. Naar aanleiding van punt 7a. vraagt één van de aanwezigen of er nog wat gedaan wordt aan de 
jongeren inloop. Er staan op dit moment een aantal jongeren voor de ingang terwijl er geen inloop is. 
Klaat Toet meldt dat hij er in overleg met jongerenwerk van SWR gezocht wordt naar een oplossing. 
De aandacht gaat hierbij niet uit naar een inloop in Oud Rijswijk.  

 
3. Mededelingen 

a. De Protestantse gemeente Rijswijk wil op vrijdagavond 23 december as. voor buurtgebonden 
organisaties in Oud Rijswijk, zoals het buurtschap, de Oude kerk openstellen om gezamenlijk 
buurtgenoten ontvangen om het Kerstfeest in te luiden. Ook zal op die avond de lichtjes van de 
Kerstboom worden ontstoken en zijn de winkels open om nog de laatste inkopen te kunnen doen. 
Het Buurtschap heeft aangegeven dat zij mogelijk met een aantal informatieborden in de Oude Kerk 
hierbij aanwezig kan zijn. 

b. Het buurtschap heeft een aantal folders ontvangen het nieuwe meldpunt bezorgd Rijswijk. Maakt u 
zich ernstig zorgen over iemand? Bel het Meldpunt Bezorgd Rijswijk: (088) 054 99 90 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_002356 Rechtbank 's-Gravenhage Sector bestuursrecht  Uitspraak Emmastraat 8 Verklaart de 
beroepen gegrond en vernietigt de bestreden besluiten 
1. De rechtskracht van de genomen besluiten blijft in stand. De direct omwonende zijn voornemens 

hoger beroep aantekenen bij de Hoge Raad. 
b. U_002359 Omroep Rijswijk Uitnodiging voor het 25 jarige jubileum op donderdag 6 oktober 2011 
c. I_002362 Gem RWK Raad Agenda Raadsvergadering 27 september 2011 met achterliggende 

stukken en handelingen 13 juni 2011 met o.a. Comité Haagweg.   
d. I_002365 Gem RWK College Opstarten inspraak procedure beleidcriteria ondergrondse 

afvalcontainers in Rijswijk. 
e. I_002369 Gemeente Rijswijk Voorstel Beleidscriteria Ondergrondse Inzameling in Rijswijk, zie 

ook I002365.  
1. Eén van de aanwezige meldt dat hij een zienswijze (voor 17 november 2011) gaat indienen 

omdat er niets wordt gemeld m.b.t. de gevolgen voor de parkeerbalans in de buurten van 
Rijswijk. 

2. De SBOR zal mogelijk ook een zienswijze indienen. 
f. I_002370 Forum Samenleving Agenda forum samenleving 11 oktober 2011 met oa. ERL (RA11-

056) bezuiniging Bibliotheek (RA 11-047) 
g. I_002373 Gem RWK College Conceptnotitie Standplaatsen in de gemeente Rijswijk 2011 

1. Naar aanleiding deze conceptnotitie ontstaat een discussie over het terrassen- en uitstallingbeleid 
welke nog moeten worden vastgesteld. Men kan dit standplaatsenbeleid eigenlijk niet los zien 
van het terrassen- en uitstallingbeleid. 

 
5. Verzonden brieven/e-mails 

a. Er zijn geen verzonden brieven 
 
 

http://www.rijswijk.nl/dsresource?objectid=32114&type=org
http://www.rijswijk.nl/dsresource?objectid=32975&type=org
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_documenten/Forum_en_archief_commissies/Agenda_s_van_vergadering_van_het_forum/2011/oktober_2011/Agenda_fora_11_oktober_2011
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_documenten/Forum_en_archief_commissies/Agenda_s_van_vergadering_van_het_forum/2011/oktober_2011/Agenda_fora_11_oktober_2011
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/Bestuurlijke_documenten/Forum_en_archief_commissies/Agenda_s_van_vergadering_van_het_forum/2011/oktober_2011/Agenda_25_oktober_2011


Versie 30-10-2011  n002382  2/2 

 
6. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. De verwachting is dat het bouwprojecten ERL op korte termijn de noodzakelijke procedures zal 

gaan doorlopen. Inmiddels er een folder door de gemeente verspreid waarin inzicht wordt 
gegeven over de huidige stand van zaken van het project.  

b.  KVO 
1. Het is de bedoeling de procedures rond het Uitstalling en Terrassen beleid in het 3e kwartaal 

2011 worden opgestart.  
c. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

1. Andries Bartels doet verslag van de eerste bijeenkomst van het omgevingsteam. Er is 
afgesproken dat de vergaderingen besloten zijn, maar dat er openbare verslagen zullen worden 
verspreid. Er is een aparte bijeenkomst samen met het Comité Haagweg en direct omliggende 
wijkverengingen en bewonersorganisaties gehouden om tot een zo realistisch mogelijk Pakket 
van Eisen op te stellen. Dit PVE is op 4 oktober bij de gemeente ingeleverd. 

2. De voorzitter meldt dat er een stedenbouwkundig onderzoek rond het winkelgebied Oud 
Rijswijk is uitgevoerd. Eén van de aanbevelingen is dat de toegang(en) van het winkelgebied 
verbeterd zou moet worden. Dit kan mogelijk conflicteren met ontwikkelingen van de Haagweg 
en de lucht kwaliteit. 

 
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de Haagweg meldt u dan hier aan. 

 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Rijswijk is op de lijst van de meest vriendelijk gemeente voor het MKB gezakt van plaats 18 naar 
plaats 41, aldus meldt de voorzitter. 

 
8. Rondvraag 

a. Er wordt gevraagd of er nog fietsentrommels in Oud Rijswijk worden geplaatst? Er wordt altijd over 
het parkeren gesproken terwijl het veilig stallen van je fiets ook belangrijk is voor bewoners van Oud 
Rijswijk. In de openbare vergadering van 12 april 2011 van de SBOR is gemeld dat “De voorzitter 
heeft bij een beursbezoek vernomen dat er vergevorderde plannen zijn om 11 stuks “fietstrommels” in Oud 
Rijswijk en de Bomenbuurt te plaatsen. De aanbesteding en firma keuze moet nog worden afgerond. Een 
aantal jaren geleden heeft de SBOR ( in september 2007) een voorstel ingediend om bij het schoolplein van de 
Esdoornstraat een aantal fietstrommels te plaatsen. De SBOR hoopt dat de locaties in goed overleg tussen de 
gemeente en de bewoners(organisatie) kan worden geëffectueerd”. Hierna is niets meer vernomen.. Het 
buurtschap zegt toe om dit punt onder de aandacht van de gemeente te brengen. 

b. Er wordt gevraagd of de eisen, regels en voorwaarden m.b.t. geluid en stankoverlast ergens bekend 
zijn om de tijdelijke oliebollenkraam te mogen plaatsen zoals deze nu in de Herenstraat wordt 
gebouwd.. De voedsel- en warenautoriteit schrijft regels voor. De gemeente dient er op toe te zien 
dat deze regels worden nageleefd. Dit moet vermeld staan in de verleende vergunning. Verder wordt 
opgemerkt dat er ook een bouwvergunning nodig is voor de oliebollenkraam..  

c. Er wordt opgemerkt dat de gemeente enige tijd geleden ineens heeft besloten dat na evaluatie de 
terrassen tot 24.00 uur mogen open blijven. De vraagsteller heeft nimmer iets van een publicatie over 
een evaluatie gezien. Er wordt zelfs getwijfeld of alle klachten over de geluid- en rookoverlast  
hierover wel op juiste manier zijn geregistreerd en over gedragen aan de gemeente. 

 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.20 sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 11 oktober a.s. is de volgende vergadering. 

http://www.rijswijk.nl/Actueel/Plannen_projecten/Haagweg/Nieuwsbrief_Haagweg
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/dsresource?&objectid=29898&type=PDF
http://www.rijswijk.nl/gemeenteraad/dsresource?&objectid=29898&type=PDF
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) 
die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 13 december 2011 om 20.00 uur, Esdoornstraat nr. 3A 
te Rijswijk, INGANG in de hoek van het schoolplein  

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen e-mail dan naar 
info@sbor.nl  
 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 8 november 2011  

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

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

6.a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk  
6.b. KVO 
6.c. Project Haagweg  

 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 
 
8. Rondvraag  
 
9. Sluiting  
 
 
Namens het bestuur van de SBOR 

 

Buurthuis  
Esdoornstraat 1, 2282 RZ Rijswijk 
 
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 NOVEMBER 2011 

 
Aanwezig: Enkele bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn. SBOR), Willem Schuller 
(secr. SBOR), Andries Bartels (best.lid). 
Afwezig gemeld: Ad van Buuren (best. lid), Ank Visscher (best.lid), Rien v.d. Velde (best.lid), Yvonne 
Hagenaars (PvdA), Klaar Toet (wijkagent), Tom Brouwer, Ramon Heerings. 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 13 september 2011  

a. Naar aanleiding van punt 2a meldt de voorzitter dat hij een opbouwwerker van SWR heeft 
gesproken. Er is iemand aangenomen maar dat houdt niet in dat er iets op korte termijn gedaan kan 
worden voor de jongeren hier in de buurt. 

b. Naar aanleiding van punt 8a meldt een bewoner dat er in de Kerkstraat door een particulier 8 
fietsboxen zijn gecreëerd op particulier terrein. De bewoonster, die de vorige vergadering de 
behoefte aan fietsenstallingen aan de orde heeft gesteld, heeft daar nu ook een plek kunnen huren. De 
voorzitter licht toe hoe men in Den Haag een fietsenbox kan aanvragen. Wellicht gaat dit in Rijswijk 
ook tot de mogelijkheden behoren. 

 
 
3. Mededelingen

a. Bij punt 3a. van de vorige vergadering is al melding gemaakt van de plannen die de Protestantse 
gemeente Rijswijk heeft om de Oude Kerk op avond van 23 december open te stellen. Willem 
Schuller zal op 8 december a.s. namens de SBOR aan de vergadering deelnemen om de plannen van 
de Oude Kerk verder uit te werken. 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_002375 Gem RWK College Informatiebrief Nota Agressie en Geweld 
b. I_002383 Onafhankelijk Rijswijk Mededeling per 1 september nieuwe fractievoorzitter Remy 

Hompe en Jacques Verhoek vicevoorz. 
c. I_002384 Gem. antwoordt op vragen over accommodaties contracten en kennismaken 

beheerders, plus verslag 14 september  
d. I_002385 Gem RWK Forum Samenleving Niet vastgestelde openbare notulen Forum 

Samenleving van 30 augustus 2011 (met oa. Bibliotheek Ottobrug en ERL-locatie) 
e. I_002396 Gem RWK Informatie stand van zaken beleidsregels Terrassen in de gemeente 

Rijswijk en Uitstallingen in de gemeente Rijswijk 2011 
f. I_002397 Gem RWK College Informeren over afhandeling verlening omgevingsvergunning 

Herenstraat 37a 
g. I_002398 Gem RWK College Stand van zaken over MIRT Haaglanden (infrastructuur, Ruimte 

en Transport) 
h. M_002399 Bewonersver. De Hoek wil een enquête houden over de blauwe containers en mogelijk 

meer containers in de tuin om nog meer afval te kunnen scheiden. 
i. M_002400 Een kopie afschrift van Mw. M. van Groningen Schinkel Zienswijze beleid 

Afvalcontainers in Oud Rijswijk 
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5. Verzonden brieven/e-mails 
a. V_002388 Brief aan B&W: Zienswijze beleidscriteria afvalcontainers in Oud Rijswijk 

1. Op 7 december a.s. zal een overleg plaatsen vinden over een nieuw te maken locatieplan in Oud 
Rijswijk. Dit overleg zal niet over algemene beleidscriteria gaan. 

2. In het voorstel van B&W voor de nieuwe criteria wordt tegemoet gekomen aan eerdere 
bedenkingen tegen de afstandsnorm. Die is nu wat ruimer gesteld. In de zienswijze van de 
SBOR is ingaan op een aantal andere locatiecriteria.  

b. V_002389 Brief aan B&W: behoefte aan fietsenstallingen/fietstrommels 
c. V_002390 Brief aan B&W: Zienswijze conceptnotitie Standplaatsen in de gemeente Rijswijk 

1. Met Standplaatsen worden tijdelijk plaatsen bedoeld die in het openbare gebied zijn opgesteld. 
In Oud Rijswijk zijn 2 van dergelijke soms seizoensgebonden standplaatsen. Naast deze 
regeling kent de gemeente voor de openbare ruimte in het winkelgebied ook afzonderlijke 
regelingen voor de markt, uitstallingen en terrassen. Zie ook de verzonden brief V002390.  

2. Er wordt door een bewoners van de Herenstraat gemeld dat zij wel blij zijn met de verbeterde 
afzuiging in de tijdelijke oliebollenkraam. Over het aanzicht van het geheel is men minder 
enthousiast.  

 
 
6. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. De huidige gebruikers van ERL-locatie is gemeld dat zijn per 1 maart 2012 moeten zijn 

vertrokken. Er is ook een informatieve folder over de nieuwe bouwplannen in de buurt, huis aan 
huis bezorgd.   

2. Er is nog niet bekend waarneer het plan ter visie wordt gelegd  
b.  KVO 

1. Sinds de vorige vergadering hebben we geen bijzonderheden ontvangen.  
c. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl 

1. Er heeft een tweede bijeenkomst plaatsgevonden van het Omgevingsteam Haagweg. Zoals 
afgesproken zal er beknopt openbaar verslag worden opgesteld. De vergaderstukken zelf zijn 
niet openbaar. Inzet is dat het Project Haagweg een positieve bijdrage gaat leveren aan de 
verbetering van de luchtkwaliteit aan de Haagweg en dat er een kwaliteitsslag wordt gemaakt 
met de Haagweg.  De bedoeling is dat de Hoornbrug een vaste brug wordt, als gevolg waarvan 
de Haagsweg een basisprofiel van 2x1 rijbaan, trambaan en fietspad/ventweg krijgt.  

 
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de Haagweg  dan kunt u zich hier 
aanmelden. 

 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Het ingaan van het nieuwe bouwbesluit is voorlopige uitgesteld tot 1 april 2012. 
b. In nieuwe bestemmingsplannen moeten stallingen voor fietsen en auto’s zijn opgenomen.   

 
 
8. Rondvraag 

a. Er wordt gevraagd wat de aanleiding van een schouw is? De KVO heeft een maatregelen matrix 
opgesteld waar in staat dat er op bepaalde tijdstippen een schouw wordt uitgevoerd. Eén van de 
aanwezige meldt dat de burgemeester tijdens een vergadering van de SWHR heeft aangegeven dat de 
handhaving zal worden geïntensifieerd. 

b. Andries Bartels geeft een toelichting op de MIRT Haaglanden. In de kern gaat het om de 
subsidieaanvragen die bij het Rijk kunnen worden ingediend (FES gelden). Voor de ontsluiting van 
de regio is er bijvoorbeeld een plan om een parallelle wegstructuur te maken langs de Rijkswegen, 
om zo de Rijkswegen te ontlasten van lokaal en regionaal verkeer. Dat zou dan via de parallelle 
wegen  
moeten worden afgewikkeld. 

 
 

9. Sluiting 
a. Om 21.05 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 13 december a.s. is de volgende vergadering. 

http://www.rijswijk.nl/Actueel/Plannen_projecten/Haagweg/Nieuwsbrief_Haagweg
http://www.rijswijk.nl/Actueel/Plannen_projecten/Haagweg/Nieuwsbrief_Haagweg
http://abonneren.rijksoverheid.nl/article/bouwen-met-kwaliteit/nieuwsbrief-bouwen-met-kwaliteit-/nieuw-bouwbesluit-treedt-naar-verwachting-op-1-januari-2012-in-werking/484/3501
http://www.mirtverkenninghaaglanden.nl/
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de vergadering van het Buurtschap Oud Rijswijk (COR) 
die gehouden zal worden op: 
 

Dinsdagavond 10 januari 2012 om 20.00 uur, Esdoornstraat nr. 3A 
te Rijswijk, INGANG in de hoek van het schoolplein  

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen e-mail dan naar 
info@sbor.nl  
 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag vergadering 13 december 2011  

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

 
3. Mededelingen 
 
4. Ingekomen stukken 
 
5. Verzonden brieven 
 
6. Voortgang verschillende dossiers 

6.a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk  
6.b. KVO 
6.c. Project Haagweg  

 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 
 
8. Rondvraag  
 
9. Sluiting  
 
 
Namens het bestuur van de SBOR 

 
Aansluitend aan de vergadering is er 

gelegenheid om te toasten op een 
voorspoedig en gezond 2012.  

Wij nodigen u hiervoor van harte uit.

Buurthuis  
Esdoornstraat 1, 2282 RZ Rijswijk 
 
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 RIJ SWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 13 DECEMBER 2011 

 
Aanwezig: Enkele bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn. SBOR), Willem Schuller 
(secr. SBOR), Andries Bartels (best.lid). 
Afwezig gemeld: Ad van Buuren (best. lid), Ank Visscher (best.lid), Rien v.d. Velde (best.lid), Klaar Toet 
(wijkagent), 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 8 november 2011  

a. Nogmaals wordt gesproken over de fietsboxen. De huur prijs van €50,- per maand voor een 
particuliere box in de Kerkstraat vindt men nogal hoog. Er kunnen dan wel 4 fietsen in staan, zodat 
de prijs per fiets dan weer meevalt.  

b. Evert Veldman zal proberen iemand van de gemeente Den Haag bereid te vinden iets te vertellen hoe 
ze daar de fietsenstallingen opzetten.  

 
 
3. Mededelingen 

a. Willem Schuller meldt dat er in overleg met de Kerken, HVR en SBOR een programma voor 
vrijdagavond 23 december a.s. is gemaakt, “Beleef de Kerstsfeer in Oud Rijswijk”. Het doel is om 
deze organisaties op die avond onder de aandacht te brengen. Op 15 december a.s. wordt er een 
advertentie in Groot Rijswijk geplaatst over de activiteiten in de Oude Kerk. Op 22 december a.s. 
plaats de SWHR ook nog een advertentie over alle activiteiten in het winkelcentrum Oud Rijswijk en 
de Oude kerk. 

b. Vanaf 1 december 2011 moet er door particulieren worden betaald bij een Avalex inzamelpunt voor 
het inleveren van bepaalde soorten afval. Noot van de notulist; De prijsverschillen die er per gemeente 
waren zijn nu bij elk inzamelpunt van Avalex gelijk. 

c. Na een lange periode van afwezigheid heeft het buurtschap het routebord weer in de tuin van de 
Oude Kerk geplaatst. Dat bord en de kast werden op oudjaarsnacht 2010 integraal vernield. 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. O_002401 Gem RWK Ontvangstbevestiging Zienswijze beleidscriteria ondergrondse 
afvalcontainers, brief V002388. 

b. O_002402 Gem RWK  Ontvangstbevestiging Zienswijze Conceptnotitie Standplaatsen: brief 
V002390. 

c. I_002414 Er zijn geen gevolgen van de Diginotar-problematiek voor de Gemeeente Rijswijk. 
d. M_002416 KVO Aankondiging van een schouw op zaterdag 12 november 2012. 
e. M_002417 KVO Stand van zaken m.b.t. Maatregelen matrix, veiligheid en algemene punten. 
f. U_002419 Gem RWK Stadsbeheer  Overleg over locatieplan ondergrondse afvalcontainers op 7 

december 2011. 
g. M_002420 KVO Nieuwsbrief SWHR Museum Rijswijk. 
h. M_002421 Gem RWK Duurzaamheidagenda 2020. Zie 

http://www.rijswijk.nl/duurzaamheidsagenda 2020 n.a.v. Conferentie duurzaamheid donderdag 14 
april 2011. 

i. M_002422 KVO Werkzaamheden aan elektravoorzieningen vanaf  Ruysdaelplein - Herenstraat 
(tot en met Poortje van Verlaan). 

j. U_002423 Gem. RWK informatieavond binnensportaccommodaties op donderdag 8 december 
2011 19.30-21.30 uur. 

k. M_002424 KVO Verslag van de schouw van 12 november 2011 in het winkelcentrum Oud 
Rijswijk. 

l. M_002427 Gem RWK Stadsbeheer. Oproep tot deelname aan “Week van Nederland Schoon 
2012” in de week van 10 t/m 16 maart 2012. 

m. U_002428 SWR vrijwilligerscentrum. Uitnodiging NL-DOET(vind plaats op 16 en 17maart 

http://www.avalex.nl/fileupload/Tarieven%20Rijswijk.pdf
http://avalex.nl/actueel/aankondigingen/156
http://avalex.nl/actueel/aankondigingen/156
http://www.rijswijk.nl/sites/default/files/duurzaamheidsagenda_bijlage_4.pdf
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2012) op 11 januari 2012 19.30-22.00 uur Stervoorde.  
n. A_002432 Gem RWK Belastingen. Beslissing op Bewaar OZB is gegrond verklaard en er 

wordt €309,24 teruggestort op de rekening van de SBOR. 
o. M_002433 Nieuwsbrief SWHR met o.a. de melding dat per I januari 2011  Jac. Monster 

Penningmeester wordt bij SWHR-BIS. 
 
 
5. Verzonden brieven/e-mails 

a. Er zijn geen verzonden brieven  
 
 
6. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. Het bestuur verwacht dat zeer binnenkort de procedures rond de nieuwbouw op de ERL-locatie 

worden gestart, te beginnen met een wijziging van het bestemmingsplan 
2. Het bouwproject hoek Fredrik Hendrik-Stadhoudersstraat heeft te maken met wat lastige 

complicaties en ligt op dit moment stil, maar is het zeker niet de bedoeling omdat deze panden 
zo te laten staan. Vooralsnog wordt eerst gekeken of Rijswijk Wonen het project nog wil 
afnemen. Indien dat niet het geval zal blijken te zijn, zal een andere oplossing moeten worden 
gezocht. 

3. M.b.t. het bouwplan Emmastraat is er door een aantal direct omwonenden bij de Raad van State 
beroep ingesteld tegen de uitspraak van de bestuursrechter. 

4. Er wordt gevraagd of er iets bekend is over wat er gaat gebeuren met het terrein en de oude 
garage van Korteland aan de Haagweg (oneven zijde). Hier is bij geen van de aanwezigen iets 
over bekend. 

b.  KVO 
1. Het verslag van de schouw van 12 november jl. is zeer uitgebreid voorzien van foto’s en 

aanbevelingen en in het verslag zijn diverse ergernissen in het winkelgebied goed in kaart 
gebracht. Echter, niet al deze zaken hebben direct te maken met het KVO. Het onderwerp 
veiligheid komt hierdoor minder aan bod. Het bestuur van de SBOR hoopt, dat dit verslag niet 
gebruikt gaat worden om de “NULmeting” situatie vast te leggen voor het Terrassen- 
,Uitstalling- en Standplaatsenbeleid, omdat dan de bestaande situaties onder 
overgangsregelingen van de beleidsregels gaan vallen en op deze wijze worden gelegaliseerd. In 
het verslag van de schouw wordt juist kritisch aangekeken tegen terrassen, die na het 
zomerseizoen blijven staan.  

2. Ook roept de SWHR de ondernemers op, om niet te veel te parkeren in het eigen winkelgebied. . 
c. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl  

1. Op 30 november jl. heeft er een brainstorm vergadering met het omgevingsteam plaatsgevonden. 
Hierbij zijn zinvolle zaken op een constructieve manier besproken. Volgende vergadering is in 
januari gepland waarbij een ontwerpbureau de plannen/ideeën staande de vergadering gaat 
verwerken, om zo te zien hoe een en ander uitpakt.  

2. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de gemeente niet in staat lijkt te zijn om de defecte 
verlichting op Haagweg te repareren. Men vraagt zich daarom af of er wel iets terecht komt van 
alle deze mooie voorstellen en plannen rond Haagweg. De vertegenwoordiger van de SBOR in 
het omgevingsteam is daar minder somber over. Wat misschien wel tegen zou kunnen gaan 
zitten is dat het project Hoornbrug om bijvoorbeeld financiële niet door gaat. In dat geval krijgt 
het Haagwegproject een andere dimensie. Vooralsnog zijn hier echter geen signalen voor.   

 
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de Haagweg  dan kunt u zich hier 
aanmelden. 
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7. Overige lopende zaken en activiteiten 
a. Op 7 december  is er een overleg met de gemeente geweest over de plaatsing van de ondergrondse 

containers in Oud Rijswijk. 
1. De maximale loopafstand is nu gesteld op 75 meter. Ook zal een deel van de ondergrondse 

containers zoveel mogelijk op de nu bestaande plaatsen worden gesitueerd. Een aantal 
ondergrondse containers zullen z.g. perscontainers zijn. Deze hoeven minder vaak geleegd te 
worden. 

2. De toegang tot de container zal alleen mogelijk zijn met de Avalex-pas. Hiermee wordt het 
afvaltoerisme teruggedrongen. Er zal voor onderzoeksdoeleinden worden geregistreerd hoe vaak 
er restafval wordt aangeboden..   

3. Het locatieplan zal nu nader worden uitgewerkt en later worden gepresenteerd aan de bewoners. 
In het plan zal ook worden voorzien in inzamelpunten voor GFT, plastic, glas en papier. De 
gemeente gaat ervan uit dat inzamelpunten voor papier en glas bij de winkels moeten liggen, 
maar in het vooroverleg is aangegeven dat dit in Oud Rijswijk wat anders kan worden 
aangepakt, omdat bewoners van Oud Rijswijk vrijwel nooit per auto boodschappen in Oud 
Rijswijk gaan doen. 

  
 
 
8. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen. 
 
 

9. Sluiting 
a. Om 21.05 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 10 januari 2012. is de volgende vergadering. 

 
 

Aansluitend aan die vergadering zal de Nieuwjaarsborrel worden gehouden. 
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