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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 februari 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 10 januari 2012  

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 RIJ SWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 10 JANUARI 2012 

 
Aanwezig: Enkele bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn. SBOR), Willem Schuller 
(secr. SBOR), Andries Bartels (best.lid), Rien v.d. Velde (best.lid). 
Afwezig gemeld: Ad van Buuren (best. lid), Ank Visscher (best.lid), Klaar Toet (wijkagent), 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. Hij wenst namens 
het bestuur iedereen een goed en gezond nieuwjaar toe. 

 
 
2. Verslag vergadering 13 december 2011  

a. Er zijn geen opmerkingen op het verslag.   
 
 
3. Mededelingen 

a. Op de 12e januari is er een evaluatie vergadering over het verloop van de activiteit “Beleef de 
Kerstsfeer in Oud Rijswijk”  

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. M_002453 E-mail van een van de aanwezige met als bijlage het “Meerjarenprogramma fiets 
2011-2014 van de gemeente Den Haag” Zie ook notulen 13 december 2011(n002437) 

b. M_002454 Gem. RWK S&S-Verkeer Uitnodiging "Inloopavond Fietstrommels in Oud Rijswijk" 
op 10 januari 2012 in het Oude Raadhuis 

 
 
5. Verzonden brieven/e-mails 

a. E_002441 Voorstel over fietstrommels op de Kerklaan/ hoek Esdoornstraat,  met situatieschets. 
Dit voorstel is ook ingeleverd tijdens de inloopavond “Fietstrommels in Oud Rijswijk” in het Oude 
Raadhuis op 10 januari 2012. 

 
 
6. Voortgang verschillende dossiers. 

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

b.  KVO 
1. Geen bijzonderheden. 

c. Luchtkwaliteit rond de Haagweg http://www.haagweg-rijswijk.nl  
1. De volgende vergadering van het omgevingsteam is op 25 januari 2012. 
 

 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Fietstrommels in Oud Rijswijk.  
1. Een tweetal bestuursleden hebben de inloopavond “Fietstrommels in Oud Rijswijk” in het Oude 

Raadhuis op 10 januari 2012 bezocht. Vijf jaar geleden zijn er op proef een drietal fietstrommels 
in de buurt Cromvliet geplaatst. Naar aanleiding van verzoeken aan de gemeente wordt er in 
Oud Rijswijk nu slechts één trommel in de buurt van het Generaal van Geenplein geplaatst. Ook 
worden er in de Bomenbuurt fietstrommels geplaatst. In Cromvliet wordt het aantal ook 
uitgebreid. In totaal komen er in de gemeente vijf trommels bij. Meer budget is op dit moment 
niet beschikbaar, zo is tijdens de inloopavond gemeld. Niet uitgesloten wordt dat, indien er veel 
aanvullende verzoeken komen van belangstellenden, er gezocht wordt naar  aanvullend budget. 
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2. Tijdens deze inloopavond heeft de SBOR nogmaals de plannen uit 2007 onder de aandacht 
gebracht. Zie ook punt 5.a. Het voorstel is om twee, te krappe en moeilijk te gebruiken 
parkeerplaatsen, aan de kopse zijde van het schoolplein bij “de Ottoburg” aan de Kerklaan te 
voorzien van 4 fietstrommels. Hiermee wordt tevens een ruime doorloop gerealiseerd over het 
schoolplein. 

3. Het Buurtschap heeft op 5 november 2011 vragen gesteld bij het college van B&W over de 
stand van zaken m.b.t. het plaatsen van fietstrommels in Oud Rijswijk. Bij de ontvangen e-mail 
van 3 januari 2011 is bij de uitnodiging van de inloopavond vermeld, dat de SBOR binnenkort 
antwoord op brief krijgt.  

4. Onduidelijk is hoe de behoefte kenbaar gemaakt moet worden bij de gemeente. Tijdens de 
inloopavond werd gemeld dat men dit bij de gemeente of bij de Biesieklette organisatie moet 
melden. Bewoners kunnen dit niet weten als hier niets over is gepubliceerd. Biesieklette gaat het 
beheer voeren over de Fietstrommels. Het bestuur van de SBOR heeft geadviseerd om als 
gemeente meer duidelijkheid te verschaffen over waar belangstellenden zich moeten melden. .  

5. Omdat inmiddels van de zijde van de gemeente Rijswijk initiatieven zijn genomen wordt er 
vooralsnog van afgezien om iemand van de gemeente Den Haag te vragen om iets te vertellen 
over de aanpak van fietsenstallingen in woonwijken in die gemeente. Daar is de vorige 
vergadering over gesproken.  

b. Evaluatie “Beleef de Kerstsfeer in Oud Rijswijk” op 23 december 2011 
1. Willem Schuller meldt dat de organisatoren op 12 januari a.s. uitgebreid alle positieve en 

negatieve zaken gaan verzamelen om het volgend jaar de activiteit beter te laten verlopen. De 
algemene indruk is dat het geheel positief is verlopen met veel mensen die na de kribbetocht in 
de Oude Kerk aanwezig waren. Mogelijk kunnen er ook nog andere organisaties worden 
betrokken bij de organisatie.   

  
 
8. Rondvraag 

a. Er is tijdens het KVO overleg afgesproken dat er meer in het winkelgebied zal worden gehandhaafd. 
Eén van de aanwezig spreekt aan de hand van enkele persoonlijke waarnemingen, zijn ergernis uit 
het in zijn ogen niet goed voorbeeldgedrag van van enkele handhavers. Hij zal hiervoor zelf contact 
opnemen met de wijkagent. 

b. Er wordt gemeld dat er bij een aantal parkeerplaatsen in de directe omgeving van Albert Heijn een 
blauwe zone is ingesteld met maximaal 2 uur parkeren.  

 
 

9. Sluiting 
a. Om 21.05 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 14 februari 2012 is de volgende vergadering. 

http://www.biesieklette.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 13 maart 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 14 februari 2012  

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 14 FEBRUARI 2012 

 
Aanwezig: Enkele bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn.) , Willem Schuller (secr.), 
Andries Bartels (best.lid), Rien v.d. Velde (best.lid).  
Afwezig gemeld: Ank Visscher (best.lid), Klaar Toet (wijkagent), Ger Visser. 
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 10 januari 2012  

a. Er zijn geen opmerkingen op het verslag.   
 
 
3. Mededelingen 

a. Behoudens de berichten van verhindering zijn er geen mededelingen. 
 
 
4. Ingekomen stukken 

a. M_002453 Evert Veldman: Meerjarenprogramma fiets 2011-2014 van de gemeente Den Haag 
b. M_002456 Cees van Overbeek: Inspraaktekst over conceptantwoord inzake openbaar Wiki 

volgsysteem (RA11/214)   
c. I_002457 Gem RWK Forum Plenair: Niet vastgestelde openbare besluitenlijst forum plenair van 

17 januari 2012 met oa. conceptantwoord Wiki volgsysteem en toezegging evaluatie SWR (april-mei 
2012) en jaarstukken m.b.t. fusie Vluchtelingenwerk en SWR 

d. A_002463 Gem RWK College: Antwoord op V002388 "Zienswijze beleidscriteria voor het 
plaatsen van ondergrondse containers"  

e. M_002468 Maudy Roos Doen Evenementen: Notulen 1e StrandWalFestival bijeenkomst 7 
februari 2012 

f. I_002469 Gem RWK Bureau invordering : Op 14-feb-12 een brief van 13 december 2011 
ontvangen m.b.t. Rente & Kosten beschikking teruggave €309.24 + €6.00 en met de vraag op welk 
rekening dit moeten worden overgemaakt (Bedrag  is ondanks dat ontvangen). Dit gaat over een 
onterechte WOZ-heffing van de gemeente Rijswijk.  

 
Voor het volgen van de wekelijkse gemeente publicaties, raadsstukken en besluiten is het 
raadzaam om je op te geven voor een digitaal abonnement op Rijswijk Regel Recht.  

 
 
5. Verzonden brieven/e-mails 

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

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. Voor het ERL-project ligt op dit moment het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Op dit 

moment ziet het Buurtschap geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.  De punten die in 
het vooroverleg zijn overeengekomen zijn verwerkt. Na het bestemmingsplan komt de 
vergunningaanvraag en bovendien moet het project ook nog worden afgenomen door de bouwer. 
Oud Rijswijk moet zich wel voorbereiden op enige ongemakken, die het gevolg zijn van de 
sloop en vervolgens de nieuwbouw. Dit is onvermijdelijk, maar het resultaat daarna is wel een 
verbetering voor Oud Rijswijk. 

2. M.b.t. het bouwplan hoek Fredrik Hendrik – Stadhoudersstraat moet Rijswijk Wonen op korte 
termijn aangeven of zij dit project wel of niet gaan uitvoeren. 

b.  KVO 
1. In de Rijswijk Regel Recht van 12 januari 2012 heeft de gemeente gemeld dat er gehandhaafd 

gaat worden tegen het lang parkeren van aanhangers in Rijswijk. In Oud Rijswijk staan er al 
jaren enkele aanhangers op parkeerplaatsen geparkeerd. De vergadering spreekt dan ook de hoop 

http://www.rijswijk.nl/aanmelden-rijswijk-regelrecht-digitaal
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uit dat er op korte termijn in Oud Rijswijk ook eens wordt gehandhaafd, zoals eerder is 
toegezegd tijdens het reguliere overleg van het KVO en staat vermeld in de maatregelenmatrix 
onder de punten 4,5 en 8. 

2. Er zijn enkele klachten over overlast in de Torenstraat en achter de Herenstraat richting de 
parkeerplaats Mallegat. De voorzitter merkt op dat horecaondernemers binnen 100 meter mede 
verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun (vertrekkende) bezoekers. 

3. In algemene zin is het verstandig om, als er klachten zijn, die te melden bij het Meldpunt 
Openbare Ruimte of bij de politie . Het is nu eenmaal zo dat alleen officiële meldingen en/of 
klachten in behandeling worden genomen. 

c. Project Haagweg 
1. In het kader van het project Haagweg heeft Omgevingsteam op 25 januari jl als workshop 

vergaderd. Er is door een ontwerpbureau ondersteuning verleend aan de visualisatie van 
mogelijke oplossingen. Er zijn tijdens de vergadering 3 groepen geformeerd die het afzonderlijk 
van elkaar drie delen van de Haagweg (1. Hoornbrug, 2. Het wegdeel vanaf de Hoornbrug-Herenstraat en 

3.Herenstraat-Jan v.d. Heijdenstraat) hebben besproken. Het ging vooral om het profiel van de 
Haagweg, waardoor de kruispunten, de aansluitingen en de verkeersinstallaties nog niet zijn 
besproken.  De drie groepen waren eensgezind dat de ventwegen moeten worden gehandhaafd. 

2. De gewenste aanpassing van de halteplaatsen van het openbaarvervoer zijn wel gemeld, maar 
nog niet meegenomen in de profielschetsen. Dat komt mogelijk later nog. Met betrekking tot de 
Hoornbrug, die als nieuwe vaste brug  veel hoger dan de huidige komt te liggen zou de 
hellingbaan voor fietsers nog acceptabel, althans dat is door de gemeente medegedeeld. Voor de 
verkeersloop naar Leeuwendaal en de Bomenbuurt verandert er, als het passend te krijgen is 
niets, omdat de afrit van de nieuwe brug ongeveer op hetzelfde punt op maaiveld komt, als nu 
het geval is, zo is medegedeeld. 

3. Deze vergadering was goed georganiseerd en er was voldoende gelegenheid om meerdere ideeën 
te bespreken.   

 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Om meer dan de nu op het Generaal van Geenplein geplande enige fietstrommel in Oud Rijswijk 
geplaatst te krijgen moet de behoefte hieraan bij de gemeente beter kenbaar gemaakt worden door de 
bewoners uit de diverse straten in Oud Rijswijk. In het antwoord op onze brief "Zienswijze 
beleidscriteria voor het plaatsen van ondergrondse containers" is een aantal voorstellen die het 
Buurtschap heeft voorgesteld overgenomen in de inmiddels vastgestelde beleidscriteria voor het 
plaatsen van ondergrondse containers in geheel Rijswijk. De volgende stap is dat er is een 
locatieplan in voorbereiding is waar ook het Buurtschap al in een eerder stadium voorstellen en 
ideeën voor heeft aangedragen. Het locatieplan zal te zijner tijd ter inzage worden gelegd.  

 
 
8. Rondvraag 

a. Naar aanleiding van de rondvraag uit de vorige vergadering heeft de betreffende vragensteller een e-
mail naar de Wijkagent gestuurd en om opheldering gevraagd. De Wijkagent heeft geantwoord dat 
hij dit voorval aan zijn superieuren heeft gemeld en dat hij het erg vervelend vindt dat de handhavers 
geen goed voorbeeld hebben gegeven.. 

b. Er wordt gevraagd of er een (ver)bouwaanvraag is afgegeven voor het opknappen van het 
uitgebrande pand in de Herenstraat. Antwoord: Dit is gepubliceerd 

 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.35 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 13 maart 2012 is de volgende vergadering. 

https://www.rijswijk.nl/user?destination=node%2F8304
https://www.rijswijk.nl/user?destination=node%2F8304
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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 april 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 maart 2012  

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 13 MAART 2012 

 
Aanwezig: Enkele bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn.), Willem Schuller (secr.), 
Andries Bartels (best.lid), Rien v.d. Velde (best.lid), Klaar Toet (wijkagent), 
Afwezig gemeld: Ank Visscher (best.lid), Esther Elkerbout, Ineke van der Wel (burgm.), Tom Brouwer, Jac 
Monster 
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 14 februari 2012  

a. Er zijn geen opmerkingen op het verslag.   
 
 
3. Mededelingen 

a. Behoudens de berichten van verhindering zijn er geen mededelingen. 
 
 
4. Ingekomen stukken 

a. M_002472 Gem. RWK S&S Email correspondentie vervanging speeltoestellen aan de v. Dijklaan 
b. M_002473 SWHR Nieuwsbrief februari en maart 2012 van de Stichting Winkeliers Historisch 

Rijswijk  
c. F_002474 Gem RWK Publiekzaken OZB aanslag niet-woning gebruiker  
d. I_002475 Gem RWK Stadsbeheer Bouwrijp maken ERL-locatie en brief aan de bewoners en 

ondernemers van de Schoolstraat, Blekerslaan en omgeving.  
 

Voor het volgen van de wekelijkse gemeente publicaties, raadsstukken en besluiten is het 
raadzaam om je op te geven voor een digitaal abonnement op Rijswijk Regel Recht.  

 
 
5. Verzonden brieven/e-mails 

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

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. ERL-Locatie  

a. Deze week zijn rond de ERL-locatie de voorbereidende werkzaamheden van start gegaan 
met het verwijderen van de oude ondergrondse olie tanken het kappen van bomen. 

b. Op donderdag 15 maart as. is er in het Oude Raadhuis een inloopavond over werkzaamheden 
in het kader van het bouwrijp maken en de daarmee samenhangende tijdelijke 
verkeersmaatregelen die nodig zijn rond het nieuwbouwproject op de ERL-locatie. De direct 
omwonden worden per brief op de hoogte gehouden.  

c. In de komende weken wordt er rond het ERL-bouwplan een bouwkundige “nul situatie” van 
de bestaande objecten opgenomen om mogelijk schade na de realisatie van het bouwplan te 
kunnen monitoren en deze op basis van deze nul situatie af te handelen. 

d. De volgende stappen zijn dat  het bestemmingsplan voor de locatie wordt vastgesteld en dat 
de procedure voor de omgevingsvergunning wordt gestart. 

e. De verwachting is dat het bouwproject in 2013 is afgerond. 
2. Hoek Fredrik Hendrikstraat-Stadhoudersstraat  

a. De SBOR is minder optimistisch over de voortgang van dit bouwproject. Rijswijk Wonen 
heeft tot begin mei de tijd om bij de gemeente aan te geven of zij deze panden en grond 
overnemen van de gemeente en dit bouwproject gaat uitvoeren. Gezien de recente 
economische ontwikkelingen is het denkbaar dat Rijswijk Wonen zich terugtrekt. De vraag is 
dan wat er dan nog terecht komt van deze panden.  

b. Met de huidig staat van onderhoud en beheer zal de locatie in waarde blijven dalen. 

http://www.rijswijk.nl/aanmelden-rijswijk-regelrecht-digitaal
http://www.rijswijk.nl/nieuws/2012/03/29/nieuw-bouwplan-voor-energiebedrijf-rijswijk-leidschendam-locatie


Versie 01-04-2012  n002483 2/2 

 
3. Emmastraat 8 

a. Op 16 april 2011 worden de hoger beroepen van enkele omwonenden over de  uitspraak van 
de bestuursrechter rond dit bouwproject bij de Raad van State behandeld. De direct 
omwonenden zijn voor deze zitting uitgenodigd om hun bezwaren nader toe te lichten. 

4. Het voormalig pand van Bosman in de Herenstaat. 
a. Het eind resultaat van de renovatie van de gevel ziet er aanzienlijk beter uit en past goed in 

de omgeving. 
b.  KVO 

1. Er zijn geen bijzondere zaken te melden. 
c. Project Haagweg 

1. In het  vorige verslag is hier uitgebreid over gesproken. Het is de bedoeling dat het 
Omgevingsteam medio mei 2012 weer bij elkaar komt. 

 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Het Bouwbesluit 2012 treedt per 1 april 2012 in werking.  
b. Op grond van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (IWro) dienen gemeentelijke 

bestemmingsplannen uiterlijk 5 jaar na de inwerkingtreding van de Wro, dus op 1 juli 2013, 
te zijn aangepast aan de nieuwe Wro. Lees verder op de volgende link; Termijn aanpassing 
bestemmingsplannen aan nieuwe Wro nadert zijn einde. 

c. Rina Huuksloot spreekt haar zorgen uit over de verkeersbewegingen richting Albert Heijn 
(Kerklaan-korte Julianastraat). Klaar Toet (wijkagent) meldt dat dit wordt onderkent. Waarnemingen 
van bewoners in het korte deel van de Julianastraat geven aan dat verkeer komende uit de 
Smidtsstraat zeer regelmatig linksaf richting AH rijdt. In overleg met de bewoners, gemeente, politie 
en AH gaat de gemeente de linksaf hoek Smidsstraat-Julinastraat zodanig aanpassen dat het verkeer 
gedwongen wordt rechtsaf te slaan, richting Rembrandtkade. De werkzaamheden voor deze 
aanpassing zullen maandag 19 maart a.s. beginnen.    

 
 
8. Rondvraag 

a. Is er nog iets te melden over de ondergrondse containers? De gemeente heeft inmiddels de 
beleidscriteria vastgesteld. De volgende stap is dat er een locatieplan wordt gemaakt. Zie ook de 
notulen van 13 maart 2012, punt 7a. 

 
9. Sluiting 

a. Om 21.05 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 10 april 2012 is de volgende vergadering. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/bouwbesluit-2012?ns_campaign=Thema-Bouwen_wonen_en_leefomgeving&ro_adgrp=Bouwregelgeving_bouwbesluit&ns_mchannel=sea&ns_source=google&ns_linkname=%2Bbouwbesluit%20%2B2012&ns_fee=0.00
http://www.saoz.nl/204/aanpassing-bestemmingsplannen-wro/
http://www.rijswijk.nl/zoeken/resultaten?keys=beleidscriteria+ondergrondse+containers+
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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 mei 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 10 april 2012  

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 10 APRIL 2012 

 
Aanwezig: Enkele bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn.), Willem Schuller (secr.), Jac 
Monster (penn.SWHR-BIZ), Carole Tefij (wijkcoördinator gem. Rwk), 
Afwezig gemeld: Ank Visscher (best.lid), Andries Bartels (best.lid), Rien v.d. Velde (best.lid), Klaar Toet 
(wijkagent), Tjet Meijer (sr. Comm. Gem Rwk), Ramon Heerings, Elze Siegerist (Stadhoudersstr) 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.06 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
b. De voorzitter heet de nieuwe wijkcoördinator Carole Tefij welkom. Zij werkt samen met Petra van 

der Burg. Carole werkt in de wijken Oost en Midden Rijswijk.  
 
 
2. Verslag vergadering 13 maart 2012  

a. Er zijn geen opmerkingen op het verslag. 
 
 
3. Mededelingen 

a. Andries Bartels is vanavond naar de forum vergadering waar een presentatie wordt gegeven over het 
project Haagweg en met name het verhogen van de Hoornbrug 

b. Het bestuur is er in geslaagd om het jaarverslag 2011, de subsidie verantwoording 2011 en de 
subsidieaanvraag voor 2013, ruim voor 1 mei as. af te ronden. Alle papieren gaan vanavond nog op  
de post. 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. M_002492 Uitnodiging van de SWR voor de thema bijeenkomst Vinden en Binden Wijkgericht 
werken op 19 april in Steenvoorde. 

b. M_002489 Informatie brief van afd. Stadsbeheer Gem. Rwk. aan de direct omwonenden over de 
ontwikkelingen van de ERL-locatie. 

c. M_002510 Email van Letter Z Design uit de Schoolstraat m.b.t. het parkeren.  
d. M_002491 Meerdere Emails m.b.t. het Strandwalfestival 2012 
e. M_002488 Email Elze Siegerist over de mogelijkheid om samen met de SBOR de 

Stadhoudersstraat in te passen in het Strandwalfestival 2012. 
f. M_002493 Een persbericht over het op 6 mei as. feestelijk in gebruik nemen van het gerestaureerde 

orgel in de Oud Kerk. 
g. O_002503 Ontvangst bericht van gem. Rijswijk m.b.t. Het bezwaar van de SBOR tegen de aanslag 

van de OZB van de gemeente Rijswijk voor de Esdoornstraat 1-3. 
h. O_002504 Ontvangst bericht van gem. Rijswijk m.b.t. het verzoek van de SBOR voor een 

onkostenvergoeding welke voortvloeit uit het bezwaar tegen de aanslag van de OZB van de 
gemeente Rijswijk voor de Esdoornstraat 1-3. 

i. M_002487 Verslag algemene deelnemersvergadering SWHR BIZ d.d. 13-3-2012. 
 

Voor het volgen van de wekelijkse gemeente publicaties, raadsstukken en besluiten is het 
raadzaam om je op te geven voor een digitaal abonnement op Rijswijk Regel Recht.  

 
 
5. Verzonden brieven/e-mails 

a. V_002479 Bezwaar van de SBOR tegen de aanslag van de OZB van de gemeente Rijswijk voor de 
Esdoornstraat 1-3. 

b. V_002480 Een verzoek van de SBOR voor een onkostenvergoeding welke voortvloeit uit het 
bezwaar tegen de aanslag van de OZB van de gemeente Rijswijk voor de Esdoornstraat 1-3. 

 

http://www.rijswijk.nl/aanmelden-rijswijk-regelrecht-digitaal
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6. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. ERL-Locatie  

a. De Omgevingsvergunning is aangevraagd. In de publicatie van de aanvraag stond een 
enigszins verwarrende vermelding van nummer 1-18. Hiermee worden de bouwnummers 
bedoeld, 17 woningen en 1 commerciële ruimte. De informatie voorziening aan de direct 
omwonenden van ontwikkelingen rond het ERL-bouwplan, wordt door de vergadering als 
zeer correct en positief ervaren. 

2. Hoek Frederik Hendrikstraat-Stadhoudersstraat  
a. Het wachten is op de uiterste datum waarop Rijswijk Wonen moet zeggen of ze wel of niet 

dit project gaan ontwikkelen. 
3. Emmastraat 8 

a. Op 16 april 2011 worden de hoger beroepen van enkele omwonenden over de uitspraak van 
de bestuursrechter rond dit bouwproject bij de Raad van State behandeld. De direct 
omwonenden zijn voor deze zitting uitgenodigd om hun bezwaren nader toe te lichten. 

4. Ondergrondse afvalcontainers 
a. Het wachten is op, het in procedure brengen van, een nieuw locatieplan van de 

afvalcontainers in Oud Rijswijk 
b. KVO 

1. Er zijn geen bijzondere zaken te melden. 
c. Project Haagweg 

1. Het Omgevingsteam komt op 25 mei 2012 weer bij elkaar. 
 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Er wordt nog een afspraak gemaakt met Elze Siegerist over de mogelijkheden m.b.t. het 
Strandwalfestival. 

b. De SBOR heeft bij de organisatoren aangegeven dat het buurtschap in de directe omgeving 
van de Oude Kerk/zaterdagmarkt aanwezig wil zijn bij het SWF. 

c. Naar aanleiding van de email van Letter Z Design wordt opgemerkt dat dit soort 
parkeerproblemen op meer plaatsen rond het winkelgebied bekend zijn. Deze worden 
meestal bewust en  soms onbewust door ondernemers en hun medewerkers zelf veroorzaakt. 
Dit is al meerdere malen gemeld in eerdere vergaderingen. Dit is een terugkerende discussie 
die zeer lastig op te lossen is. Voorgesteld wordt om het parkeerterrein Schoolstraat/Laan te 
Blotinghe meer te gaan gebruiken. Het herinvoeren van blauwe parkeer zones wordt door 
het buurschap ten zeerste afgewezen aangezien dit in het verleden geen oplossing is 
gebleken voor het parkeren in Oud Rijswijk en de aangrenzende buurten. Jac Monster vraagt 
of de mail naar hem kan worden door gestuurd. De SWHR-BIZ zal dan contact opnemen 
met Letter Z Design. Er wordt opgemerkt dat er op dit moment als gevolg van de 
bouwactiviteiten rond de ERL-locatie een aantal parkeerplaatsen minder beschikbaar zijn. 
Dat is gelukkig van tijdelijke aard. De verwachting is dat de oplevering in het 3e kwartaal 
van 2013 wordt gerealiseerd. 

d. De voorzitter meldt dat er een zorgplicht komt voor het afvoeren van hemelwater op eigen perceel. 
Naar verwachting zal dit in 2013 gaan plaats vinden  

e. Per 1 januari 2013 zal bij nieuwbouw projecten een EPC test worden uitgevoerd, ter controle op in 
de bouwvergunning vermelde Energielabel. 

 
8. Rondvraag 

a. Is er iets bekend over bouwplannen rond het garagebedrijf van Korteland aan de Haagweg? De 
voorzitter antwoordt dat er bij de SBOR niets over bekend is. 

 
9. Sluiting 

a. Om 21.05 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 8 mei 2012 is de volgende vergadering. 

http://www.rijswijk.nl/nieuws/2012/03/29/nieuw-bouwplan-voor-energiebedrijf-rijswijk-leidschendam-locatie
http://www.hetwaterendestad.nl/content/view/113/146/
http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/concepten-epc-06-energieprestatie-nieuwbouw-epn
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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 juni 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 8 mei 2012  

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 
6 d. Strandwalfestival  

 
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 MEI 2012 

 
Aanwezig: Enkele bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn.), Willem Schuller (secr.), 
Andries Bartels (best.lid), Jac Monster (penn.SWHR-BIZ), Hans van Rossum (Comité Haagweg /Omgevings 
team), Hans van Leeuwen (SP) 
Afwezig gemeld: Ank Visscher (best.lid ), Rien v.d. Velde (best.lid), Klaar Toet (wijkagent), Yvonne 
Hagenaars (PvdA). 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.04 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 10 april 2012  

a. Punt 6.c.1., 25 mei 2012 moet 9 mei 2012 zijn. 
 
 
3. Mededelingen 

a. Het bestuur heeft de komende periode meerdere overleg afspraken met verschillende organisaties. 
Met o.a. de gemeente wordt overleg gevoerd over de activiteiten. Ook is er al vroegtijdig overleg 
gaande m.b.t. de Kerstsfeer in Oud Rijswijk eind december. Voor het Strandwalfestival hebben we 
wat contacten uitstaan in Oud Rijswijk om mogelijk invulling te geven aan het thema ”Kom buurten 
in de Buurt/Straat”. In volgende vergadering komen we op deze onderwerpen terug. Als er bewoners 
zijn die bekend zijn met activiteiten in hun straat die men graag zou willen presenteren op 
Strandwalfestival roepen wij hen op om dit aan ons te melden. 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. O_002512 Gem. RWK S&S-SCO Ontvangst bevestiging aanvraag subsidie 2013 en 
verantwoording 2011 zie O002500 

b. F_002513 Gem. RWK S&S-SCO  Huurovereenkomst De Ottoburg + contract en algemeen 
wettelijke overeenkomst 

c. M_002514 Henk Spaans Email met klacht over vlaggen masten midden op de stoep tussen de 
auto's parkeerterrein Tuinstraat. 

d. I_002515 Gem. RWK S&S-SCO Herschikking welzijnsaccommodaties met vragenlijst 
e. I_002516 Gem. RWK S&S-SCO Indeling sport en welzijnsaccommodaties seizoen 2012/2013 
f. I_002517 Gem. RWK  Informatie brief Bouwrijp maken ERL-locatie 
g. M_002518 Gem. RWK  Voormelding Nieuw locatieplan Ondergrondse afvalcontainers Oud 

Rijswijk 
h. I_002519 Gem. RWK Nieuw locatieplan Ondergrondse afvalcontainers Oud Rijswijk 

 
Voor het volgen van de wekelijkse gemeente publicaties, raadsstukken en besluiten is het 
raadzaam om je op te geven voor een digitaal abonnement op Rijswijk Regel Recht.  

 
 
5. Verzonden brieven/e-mails 

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

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. ERL-Locatie  

a. In diverse publicaties is gemeld dat het ERL-bouwplan mede door de nauwe samenwerking 
met het Buurtschap van start is gegaan.  

b. Bij het ingraven van de nieuwe rioleringen had men gehoopt dit zonder bemaling te kunnen 
uitvoeren. Dit bleek niet mogelijk. Er moet nu eerst grondwater worden weg gepompt, met 
als gevolg dat er enige vertraging optreedt in de doorlooptijd van het bouwproject. 

http://www.rijswijk.nl/aanmelden-rijswijk-regelrecht-digitaal
http://www.rijswijk.nl/nieuws/2012/03/29/nieuw-bouwplan-voor-energiebedrijf-rijswijk-leidschendam-locatie
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c. Bewoners en het bestuur van de SBOR ervaren de algemene berichtgeving en informatie 
vanuit de gemeente Rijswijk rond het ERL-bouwplan als bijzonder positief en waardevol.  

2. Hoek Frederik Hendrikstraat-Stadhoudersstraat  
a. Het wachten is op een beslissing van Rijswijk Wonen of zij bereid is om dit project gaan 

ontwikkelen.  
b. KVO 

1. Er zal een herijking plaats vinden voor een nieuwe periode om weer in aanmerking te komen 
voor een hernieuwde certificering. 

2. Jac Monster van de SWHR-BIZ meldt positieve ontwikkelingen t.a.v. het verhuur van 
winkelruimte in het winkelgebied. Het percentage leegstand is één van de laagste in de regio en 
de actie “open winkelroute” heeft 160 belangstellenden aangetrokken.  

c. Project Haagweg 
1. Het Omgevingsteam komt op 9 mei 2012 weer bij elkaar. Op de agenda staat o.a. het 

voorbereiden van een beeldkwaliteitsplan. 
2. Bij de doorberekening van het project bleek dat er ruim 6 miljoen euro extra nodig is om alle 

plannen te realiseren. Er wordt nu onderzocht of men nog fondsen voor dit grote tekort kan 
vinden. Als dat niet lukt gaat mogelijk de verhoging van de Hoornbrug niet door en blijft veel bij 
het zelfde. Een probleempunt is de te steile helling die lijn 1, komende vanuit Delft moet nemen 
als de Hoornbrug 2 meter hoger wordt. Ook het dubbelzijdig fietspad aan de Voorburg zijde van 
de Hoornbrug kost meer dan gedacht. 

3. Als voorbereiding heeft de gemeente in maart 2012 geld beschikbaar gesteld om het oude riool 
onder de Haagweg te renoveren met de zogenaamde “kous methode”. Dit wordt nu op dit 
moment uitgevoerd.  

 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Henk Spaans heeft per email gemeld dat hij een klacht heeft over het plaatsen van 3 vlaggen masten 
op een stukje stoep tussen de geparkeerde auto op de parkeerplaats aan de Tuinstraat. De voorzitter 
meldt dat de aanvraag en de verlening van de vergunning voor het plaatsen van deze vlaggenmasten 
in Rijswijk Regel Recht zijn gepubliceerd. Men is dus in de gelegenheid gesteld om een zienswijze 
in te dienen. Gedurende de wettelijk gestelde termijn zijn er blijkbaar geen bezwaren kenbaar 
gemaakt en kan na verlening van de vergunning worden overgegaan tot het plaatsen van de 
vlaggenmasten. Overigens kan de strook waarop de vlaggenmasten zijn geplaatst nauwelijks een 
trottoir genoemd worden. 

b. Alle bewoners van Oud Rijswijk hebben van de gemeente een brief en een tekening/plattegrond van 
een nieuw locatie plan voor de ondergrondse containers in Oud Rijswijk ontvangen. Op 14 mei 2012 
wordt er door de gemeente een inloop avond in het Oude Raadhuis georganiseerd. Hier kunnen de 
plannen/plaatsen meer in detail worden bekeken. Er kan tot en met 7 juni 2012 een zienswijze 
worden ingediend als men het niet eens is met een voorgestelde locatie. Het voorliggende locatieplan 
is mede toestand gekomen na vooroverleg met de SBOR. 

c. Naar aanleiding van een vraag over de mogelijke bouw rond het Korteland pand 
(garagebedrijf) tussen de Haagweg en Oranjelaan uit de vorige vergadering meldt Hans van 
Rossum dat er een ontwerp is om het flatgebouw op de hoek van de Haagweg en Oranjelaan 
in dezelfde stijl door te trekken tot de bestaande bebouwingen op de Haagweg en 
Oranjelaan. Parkeren op eigen terrein is hierbij een lastig probleem. Eén van de 
initiatiefnemers was de voormalige eigenaar van het hotel (Margareta) aan de 
Geestbrugweg. Na de verkoop van het hotel en  vertrek van de eigenaar is het nog maar de 
vraag of er op korte termijn een nieuwe initiatiefnemer kan worden gevonden. 

 
 
8. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen. 
 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.05 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 12 juni 2012 is de volgende vergadering. 
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor een inloopvergadering van het Buurtschap Oud 

Rijswijk (COR) die gehouden zal worden op: 

 

Dinsdagavond 10 juli 2012 om 20.00 uur, Esdoornstraat nr. 3A 

te Rijswijk, INGANG in de hoek van het schoolplein  

 

In verband met vakanties van diverse bestuursleden en anderen organiseert de SBOR alleen een 

inloopvergadering. Er is geen agenda. Ter vergadering kunnen actuele onderwerpen worden 

ingebracht.  

Het conceptverslag van de vergadering van 12 juni 2012 is voor de goede orde bijgevoegd, maar 

zal worden vastgesteld in de eerstvolgende reguliere vergadering. 

 

U bent van harte welkom! 

 

  

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 JUNI 2012 

 
Aanwezig: Enkele bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn.), Willem Schuller (secr.), 
Andries Bartels (best.lid), Rien v.d. Velde (best.lid), Jac Monster (penn.SWHR-BIZ), Peter van Ockenburg 
(chef wijkzorg politiebureau Rijswijk), Klaar Toet (wijkagent). 
Afwezig gemeld: Ank Visscher (best.lid ), Stef en Wies Ruijtenbeek, Yvonne Hagenaars en Erik v.d. Veer 
(PvdA). 
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. 
b. De voorzitter geeft Peter van Ockenburg, chef wijkzorg van het politiebureau Rijswijk het woord. In 

het kort omschrijft hij zijn 26 jarige loopbaan bij de politie. Sinds 16 januari 2012 werkt hij in deze 
functie. Verder is hij gekomen om te vragen wat vindt u (de bewonersorganisatie) van de wijze 
waarop de politie op dit moment haar werk doet in Rijswijk? De voorzitter meldt dat we er bij 
agenda punt 7 op terugkomen. 

c. De voorzitter meldt dat de volgende maand meerdere bestuursleden met vakantie zijn en daarom is 
besloten om op 10 juli a.s. een inloopvergadering te houden.     

 
 
2. Verslag vergadering 8 mei 2012  

a. Er zijn geen opmerking op het verslag. 
 
 
3. Mededelingen 

a. Buiten de afmeldingen voor deze vergadering zijn er geen bijzondere mededelingen 
 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_002526 Gem. RWK S&S Notitie Standplaatsen in de gemeente Rijswijk + Staat van 
wijzigingen. 

b. I_002527 Gem. RWK Informatie brief Bouwrijp maken ERL-locatie gestaakt i.v.m. vondst 
onbekende verontreiniging. 

c. 0_002531 Gem. RWK CRP Ontvangstbevestiging Zienswijze ondergrondse afvalinzameling 
Oud Rijswijk. 

d. I_002532 Gem. RWK College Antwoord op de Zienswijze Beleidsregels Terrassen en 
Uitstallingen. 

 
 

Voor het volgen van de wekelijkse gemeente publicaties, raadsstukken en besluiten is het 
raadzaam om je op te geven voor een digitaal abonnement op Rijswijk Regel Recht.  

 
 
5. Verzonden brieven/e-mails 

a. V_002529 SBOR Zienswijze ondergrondse afvalinzameling Oud Rijswijk. 
 
 
6. Voortgang verschillende dossiers. 

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. ERL-Locatie  

a. De verwachting is dat er binnenkort een informatiebrief van de gemeente Rijswijk naar de 
omwonende rond het ERL-bouwproject wordt gestuurd waarin de gemeente uitlegt wat er 
voor verontreiniging  bij graafwerkzaamheden in de Blekerslaan is gevonden. Voor 
verplaatsen van het hoofdriool moest dieper worden gegraven dan aanvankelijk was gepland. 
Dit dieper graven is noodzakelijk om onder enkele hoofdleidingen (gas en water) door te 
kunnen gaan die onder de Schoolstraat liggen. Informeel heeft het buurtschap vernomen dat 
het om een niet ernstige vrij onschuldige vervuiling gaat die vaker in stedelijke gebieden 
wordt aangetroffen. De wettelijke regels verbieden wel dat er niet verder mag worden 

http://www.rijswijk.nl/aanmelden-rijswijk-regelrecht-digitaal
http://www.rijswijk.nl/nieuws/2012/03/29/nieuw-bouwplan-voor-energiebedrijf-rijswijk-leidschendam-locatie
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gewerkt voordat bekend is wat de status van de vervuiling is en deze is gesaneerd.. Al met al 
ontstaan er hierdoor helaas vertragingen die met spoed nadere toelichting vanuit de gemeente 
behoeven om duidelijkheid te verschaffen over de bovenstaande zaken, de verwachte 
vertragingen en op welke termijn de voorbereidende werkzaamheden op de 
Blekerslaan/Schoolstraat zijn afgerond.  

2. Hoek Frederik Hendrikstraat-Stadhoudersstraat  
a. Er zijn geen signalen dat Rijswijk Wonen, die inmiddels meer dan een half jaar de tijd heeft 

gehad . om ja of nee te zeggen om dit project te gaan uitvoeren. Het project staat niet 
vermeld in het wijkontwikkelingsplan van Rijswijk Wonen. Dit kan inhouden dat er 
voorlopig op deze hoek niets gebeurd en dat de situatie er niet beter op wordt. De SBOR 
blijft attent op deze situatie. Het pand verpaupert met de dag. Er zal waarschijnlijk gezocht 
moeten worden naar een andere projectontwikkelaar. 

3. Emmastraat  
a. Er is een aanvraag bouwvergunning 2e fase (oude stijl) gepubliceerd voor de Emmastraat 8.   

b. KVO 
1. Er zijn geen bijzonderheden te melden. Met het nieuwe vastgestelde Uitstallingen en Terrassen 

beleid verandert er weinig in Oud Rijswijk en blijft alles zoals het is. Helaas is er weinig gedaan 
met de ingediende zienswijzen. 

2. Het Buurtschap wijst er nogmaals op dat de diverse bouwwerken die op het openbare gebied zijn 
verrezen, als gevolg van het thans in Rijswijk vastgestelde beleid, juridisch onder  volledige 
verantwoordelijkheid vallen van de gemeente Rijswijk en niet onder de uitbater van het terras of 
uitstalling. Dit kan in het kader van de veiligheid voor passanten en bezoekers leiden tot 
gecompliceerde aansprakelijkheden met betrekking tot calamiteiten.  

c. Project Haagweg 
1. Tijdens de laatste vergadering is met name gesproken over de gewenste beeldkwaliteit voor de 

Haagweg. Op 29 augustus as, is er weer een bijeenkomst. De algemene tendens m.b.t. het 
ontwerp eenvoudig, maar wel met een chique uitstraling te maken. Uitvoering zo simpel 
mogelijk te hoden en geen luxe materialen te gebruiken. 

2. Voor de verhoging van de Hoornbrug is 6,5 miljoen euro meer nodig dan de eerder voorziene 10 
miljoen. Of deze extra gelden alsnog beschikbaar komen is op dit moment nog onduidelijk. 

3. Opvallend was dat er nog niet goed is nagedacht over de vormgevingsaspecten van de trambaan 
voor komst van de nieuwe bredere trams. Nu staan er bijvoorbeeld de palen voor de 
bovenleiding tussen de rails. Deze kunnen daar niet blijven staan en moeten dan mogelijk 
worden vervangen door portalen. Hierdoor ontstaat een minder fraaie visuele tunnel op het 
midden van de Haagweg. Toegezegd is dat hier naar zal worden gekeken.  

4. De samenwerking binnen het Omgevingsteam en de gemeente wordt als positief ervaren. 
5. Op 26 september of zo nodig 29 augustus 2012, is de volgende vergadering. 

d. Strandwalfestival 7, 8 en 9 september 2012 
1. Op 5 juni jl. zijn Andries Bartels en Willem Schuller naar de tweede bijeenkomst geweest van 

de Stichting Strandwalfestival. Daar is meer detail aangegeven wat er van de organisaties en 
verenigingen wordt verwacht. De SBOR had in eerste instantie het idee om zaterdag ergens 
rond de Oude Kerk met haar activiteit “Kom buurten in de Buurt/Straat” aan de het SWF deel te 
nemen. Vanwege de zaterdagmarkt zou er moeten worden uitgeweken naar de zondag. Echter 
het Buurtschap gaat toch liever voor het grote publiek op de zaterdag tussen 11.00 en 17.00 uur. 
Dit betekent dat we nog in overleg zijn waar we het beste kunnen gaan (mogen) staan ergens op 
de van Vredenburchweg tussen het Ruysdealplein en de Burg. Elselaan. 

2. De invulling van “Kom buurten in de Buurt/Straat” (wat vinden er voor creatieve activiteiten 
achter de voordeuren in de straten van Oud Rijswijk plaats) moet in de komende maand(en) 
plaatsvinden. 

 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Naar aanleiding van de vraag, Wat vindt u (de bewonersorganisatie) van de wijze waarop de politie 
op dit moment haar werk doet in Rijswijk? Er wordt vanuit de vergadering aangegeven dat het voor 
de bewoner niet duidelijk is hoe de politie soms omgaat met calamiteiten meldingen. Een klagende 
bewoner krijgt het gevoel dat hij/zij niet serieus wordt genomen als men een klacht op een late 
zaterdagavond vanuit bv. de Herenstraat meldt en te horen krijgt dat men maandag maar de 
gemeente moet bellen voor de handhaving. De klacht is dan natuurlijk niet meer actueel en is 
daarmee niet opgelost. De vraag is wie moet men dan wel bellen. De politie bellen is op dit moment 
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voor een klager de meest logische reactie. Peter van Ockenburg (chef wijkzorg politiebureau 
Rijswijk) legt uitgebreid uit dat er enige tijd geleden is besloten dat de politie “terug moet naar haar 
kerntaken”. Eén van de gevolgen hiervan is dat er meerdere controle taken door de gemeente moeten 
worden uitgevoerd. Vergunning en Handhaving is er hier één van. De opbouw hiervan is nog gaande 
en nog niet optimaal ingevuld. De regie ligt dan ook bij de gemeente. Vanuit de vergadering wordt 
opgemerkt dat het “blauw” op straat door bewoners toch gezien wordt als eerste lijnfunctie. Peter 
van Ockenburg stelt voor om vanuit de bewonersorganisatie de gemeente te vragen hoe zij (de 
gemeente) denkt om te gaan met de hier vermelde problematiek. Het Buurtschap zal het voorstel van 
Peter van Ockenburg in overweging nemen. Voorts wordt naar voren gebracht dat de SBOR 
positieve ervaringen heeft met de wijkbrigadier. Die vervult een duidelijke oog- en oor-functie en 
kan ook optreden als het urgent is. Het zou te betreuren zijn als op deze functie binnen het 
politiecorps zou moeten worden ingeleverd. 

 
8. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen. 
 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 10 juli 2012 is er een inloopvergadering.  
c. De volgende reguliere vergadering is op 14 augustus 2012 
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor een inloopvergadering van het Buurtschap Oud 

Rijswijk (COR) die gehouden zal worden op: 

 

Dinsdagavond 14 augustus 2012 om 20.00 uur, Esdoornstraat nr. 3A 

te Rijswijk, INGANG in de hoek van het schoolplein  

 

In verband met vakanties organiseert de SBOR alleen een inloopvergadering.  

Er is geen agenda. Ter vergadering kunnen actuele onderwerpen worden ingebracht.  

Het conceptverslag van de vergadering van 12 juni 2012 zal worden vastgesteld in de 

eerstvolgende reguliere vergadering. U kunt deze vinden op onze website www.sbor.nl  

 

U bent van harte welkom! 

 

  

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

Dinsdagavond 9 oktober 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 11 september 2012  

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, waaronder: 
 - ERL 
 - Stadhoudersstraat-Frederik Hendrikstraat 
 - Emmastraat  
6.b. KVO 
6.c. Project Haagweg 
6.d. Ondergrondse afvalcontainers 
6.e. Start voorbereiding herziening bestemmingsplan Oud Rijswijk 

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

Buurthuis  
Esdoornstraat 1, 2282 RZ Rijswijk 
Tel. 0616195219 
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 SEPTEMBER 2012 

 

Aanwezig: Enkele bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn.), Willem Schuller (secr.), 
Andries Bartels (best.lid), Sportcoördinator van de gem. Rijswijk 
Afwezig gemeld: Ank Visscher (best.lid), Rien v.d. Velde (best.lid), Klaar Toet (wijkagent), Jac Monster 
(penn.SWHR-BIZ), Henk van Leeuwen (SP) 
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. 
b. De voorzitter heet de sportcoördinator van de gem. Rijswijk welkom. 

1. Hij legt uit dat wij een beroep kunnen doen als de SBOR ondersteuning wil bij organiseren een 
sportgerelateerde activiteit. 

2. Een aanwezige vraagt of hij een beroep kan doen op hem bij het zoeken van een geschikte ruimte 
voor de dansvereniging waar hij lid van is. Zij proberen als vereniging zo goedkoop mogelijk een 
ruimte te huren. Dit wordt bevestigend beantwoord door de sportcoördinator. 

 
2. Verslag vergadering 12 juni 2012  

a. Het verlag van deze vergadering is al in een eerdere vergadering afgehandeld. 
 
 
3. Mededelingen 

a. De verplichte energielabel voor woningen wordt opnieuw uitgesteld en wordt nu op 1 januari 2013 
verplicht. Als er geen label beschikbaar is, kan een nieuwbouw pand niet worden ingeschreven in het 
kadaster. 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a.  I_002533 Gem RWK College Antwoord t.a.v. Andries Bartels op de Zienswijze Beleidsregels 
Terrassen en Uitstallingen Zie ook I002251, I002252 en V002298 t.a.v. Andries Bartels 

b. I_002534 Gem RWK Informatie brief Voortgang civieltechnische werkzaamheden 
Blekerslaan/Schoolstraat  ERL-locatie m.b.t. gevonden verontreiniging 

c. U_002536 Gem RWK weth. Economie Uitnodiging werkatelier "Wat wil de consument" op 4 juli 
2012 in het Oude Raadhuis  

d. I_002537 Gem RWK Stadsbeheer Informatie bijeenkomst herinrichting Rembrandtkade op dinsdag 
26 juni 2012 in de Oud Kerk 19.30-21.30 uur  

e. I_002538 Gem. RWK S&S Werken volgens Welzijn Nieuwe Stijl & uitnodiging inspreekavond op 5 
september 2012 "bevorderen van de bewonersparticipatie" + concept notitie 

f. I_002543 Gem RWK Reactie op zienswijze ontwerp locatieplannen (V002529) Ondergrondse 
afvalcontainers Oud Rijswijk 

g. I_002544 Gem RWK Stadsbeheer Informatie brief Voortgang civieltechnische werkzaamheden 
Blekerslaan/Schoolstraat  ERL-locatie m.b.t. gevonden verontreiniging 

h. I_002549 Gem RWK ZWW Verplaatsing datum bijeenkomst "Werken volgens Welzijn Nieuwe Stijl 
& uitnodiging inspreekavond op 5 september 2012 de SWR organiseert "bevorderen van de 
bewonersparticipatie" naar donderdag 1 november 2012, na 01-11-12  georganiseerd door de SWR 
stervoorde na 1-11-2012 uitnodiging gemeente "Werken volgens Welzijn Nieuwe Stijl & 
uitnodiging inspreekavond" zie ook U002550 

i. U_002550 Gem RWK ZWW Uitnodiging voor discussieavond subsidiebeleidskader Rijswijk op 5 
september 2012 vanaf 19.15 uur Stervoorde 

j. I_002552 Gem RWK Stadsbeheer Informatiebrief Afsluiting Blekerlaan/Schoolstraat/Kerkstraat 
k. I_002558 Henk Spaans Afschrift van een brief aan het college over een antwoord van het college 

aan Henk Spaans (plaats van de vlaggenmasten aan de Tuinstraat) 
l. I_002559 Gem RWK Stadsbeheer Informatiebrief ERL voortgang werkzaamheden 

 
 

Voor het volgen van de wekelijkse gemeente publicaties, raadsstukken en besluiten is het 
raadzaam om je op te geven voor een digitaal abonnement op Rijswijk Regel Recht.  

 

http://www.rijswijk.nl/aanmelden-rijswijk-regelrecht-digitaal
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5. Verzonden brieven/e-mails 

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

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. ERL. Op 19 september a.s. is er een inloopavond in het Oude Raadhuis waar voorlichting wordt 

gegeven over de aanstaande sloopactiviteiten en de bouwactiviteiten. 
  

2. Stadhoudersstraat-Frederik Hendrikstraat. Er zijn  nog geen definitieve ontwikkelingen 
bekend. De SBOR streeft er naar dat intussen de panden tijdelijk worden bewoond en onderhoudt 
contacten met de gemeente en ontwikkelaars om zo mogelijk enig tempo te organiseren bij het 
renovatieproces 

  
3. Emmastraat Er wordt nog gewacht op de uitspraak van Raad van State. De SBOR is daar 

overigens op dit moment geen partij in. 
b. KVO 

1. Op 30 augustus jl. heeft het Buurtschap als agenda lid de stukken voor de vergadering van 5 
september jl. ontvangen. 
 

c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/plannen-projecten/haagweg 
1. Het omgevingsteam maakt goede vorderingen. Het ontbrekende budget voor de verhoogde 

Hoornnrug is nu beschikbaar is. Het  project Haagweg en Hoornbrug worden door één ontwerp 
bureau, te weten Arcadis, voorbereid  Er zijn nog wel diverse details in het plan die nog moeten 
worden behandeld door de deelnemende partijen van het omgevingsteam. De verwachting is dat 
het gehele projecten 2 a 3 jaar doorlooptijd gaat kosten.  Er wordt van uitgegaan dat  het verkeer 
zo goed als dat kan, kan doorstromen gedurende de werkzaamheden. 
  

d. Ondergrondse containers 
1. Belanghebbenden zijn in gelegenheid geweest om een zienswijze in te dienen op het 

gepubliceerde locatieplan. Als gevolg hiervan zijn er in overleg met de SBOR voor een drietal 
voorgestelde locaties nieuwe locaties gevonden, te weten locaties in de Schoolstraat /Laan 
Hofrust, de Blekerslaan en de Stadhoudersstraat. Het gaat om kleine verschuivingen, waarbij het 
verlies aan parkeerplaatsen kan worden opgelost Deze voorgestelde locaties zullen, zo is 
medegedeeld  opnieuw de zienswijze procedure doorlopen. 
  

e. Start voorbereiding herziening bestemmingsplan Oud Rijswijk zie ook     
http://www.rijswijk.nl/actueel/bestemmingsplannen/oud-rijswijk 
1. Op uitnodiging van gemeente Rijswijk heeft er een voorbereidend gesprek plaatsgevonden 

waarbij is aangegeven dat het thans geldende Bestemmingsplan voor Oud Rijswijk zal worden 
herzien en worden geactualiseerd  naar de vereiste van deze tijd. Deze gesprekken vinden ook 
met andere organisaties plaats. Het Buurschap heeft aangegeven wat naar het oordeel van het 
Buurtschap de discussiepunten zijn en heeft ook aanbevelingen gedaan over de aanpak.  

 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Start herijking gemeentelijk subsidiebeleid 
1.  Op 5 september jl. heeft er een discussieavond in Stervoorde plaatsgevonden met alle 

verenigingen, bewonersorganisaties en zorg- en welzijnsinstellingen over de herijking  van het 
subsidie beleid en de daarbij behoren verordening.  

2. Bekende punten zoals marktwerking bij het sociaal cultureel werk,  de afnemende 
beschikbaarheid van vrijwilligers en een onduidelijk accommodatie beleid maken het lastig om 
een goede richting te geven aan de discussie. Er komt nog een verslag van deze avond. Door het 
ontbreken van duidelijkrandvoorwaarde was lastig om echt over de herijking te discussiëren.  
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b. Terugblik op het Strandwalfestival 

1. Op zaterdag 8 september jl. heeft het Buurtschap deelgenomen aan de activiteiten markt. We 
hebben daar laten zien wat er voor creativiteit achter de voordeuren in Oud Rijswijk is te vinden. 
Met veel enthousiasme  hebben diverse bewoners en creativiteit en kunsten laten zien. 

2. Een punt van kritiek is het hoge geluidsniveau bij meerdere podia. Dit gold voor meerdere 
deelnemers. 

3. Op www.sbor.nl van de SBOR zijn de foto’s van het Strandwalfestival te zien  
 
 
8. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen. 
 
 
9. Sluiting 

a. Om 21.05 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 9 oktober 2012 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 13 november 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 9 oktober 2012  

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, waaronder: 
 - ERL 
 - Stadhoudersstraat-Frederik Hendrikstraat 
 - Emmastraat  
6.b. KVO 
6.c. Project Haagweg 
6.d. Ondergrondse afvalcontainers 
6.e. Start voorbereiding herziening bestemmingsplan Oud Rijswijk 

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

Buurthuis  
Esdoornstraat 1, 2282 RZ Rijswijk 
Tel. 0616195219 
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 OKTOBER 2012 

 

Aanwezig:12 bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn.), Willem Schuller (secr.), Andries 
Bartels (best.lid), Rien v.d. Velde (best.lid), Klaar Toet (wijkagent), Jac Monster (penn.SWHR-BIZ), Linda 
Heijnen (SP) 
Afwezig gemeld: Ank Visscher (best.lid),  Henk van Leeuwen (SP) 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 

1. Opening 
a. Om 20.10 opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 
2. Verslag vergadering 11 september 2012  

a. Punt 3.a De datum voor het verplichte energielabel voor nieuwbouwwoningen is 1 juli 2013. 
 
3. Mededelingen 

a. Er zijn geen mededelingen. 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_002560 Waayer B.v.  Uitnodiging inloopbijeenkomst i.v.m. sloopwerken en nieuwbouw op het 
voormalige ERL gebouw aan de Schoolstraat te Rijswijk, op 19 september a.s. tussen 19.00 en 21.00 
uur in het "Oude Raadhuis" 

b. I_002566 Gem RWK ZWW Verslag en inventarisatie m.b.t. Herijking Subsidiebeleid  
 

Voor het volgen van de wekelijkse gemeente publicaties, raadsstukken en besluiten is het 
raadzaam om je op te geven voor een digitaal abonnement op Rijswijk Regel Recht.  

 
5. Verzonden brieven/e-mails 

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

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. ERL. Op 10 september was er een inloopavond in het Oude Raadhuis waarbij voorlichting is 

gegeven over de sloopwerkzaamheden van het ERL-gebouw. Eerst zal het inwendige deel worden 
gesloopt waarna de buitenzijde zal worden gesloopt. Direct omwonenden die nog geen 
bouwkundige opname hebben laten maken moeten niet een afwachtende houding aannemen maar 
alsnog op korte termijn een bouwexploot laten opmaken door een aanvraag bij zowel de 
gemeente als de aannemer in te dienen. Dit is voor rekening van de opdrachtgevers van de 
bouwactiviteit. Achteraf de eventuele schadevergoeding claimenals gevolg van de 
bouwactiviteiten is veel lastiger indien er vooraf geen bouwexploot is opgemaakt. De grond 
wordt eigendom van de projectontwikkelaar. De verkoop van woningen is inmiddels gestart.  

2. Stadhoudersstraat-Frederik Hendrikstraat. Op dit moment zijn er geen nieuwe 
ontwikkelingen te melden. Hoewel een deel van het gebouw wordt gebruikt door Ad-Hoc en door 
lokale ondernemers, is er toch sprake van leegstand. Er zijn contacten met de eigenaar, de 
gemeente, om de leegstand te voorkomen, omdat bewoning kan voorkomen dat de panden minder 
snel verpauperen. De onduidelijkheid rond deze panden duurt voor het merendeel van het 
complex al vele jaren en voor de eengezinswoning al meer dan 3 jaar.  

3. Emmastraat Er is inmiddels een bouwvergunning fase 2 verleend voor de bouw. De direct 
omwonenden bestuderen nog of  zij tegen de verlening van de bouwvergunning in beroep gaan. 

  
b. KVO 

1. De heercertificering moet nog plaats vinden. 
2. Er ontstaan een paar vragen over de wijze waarop zou moeten worden gehandhaafd in Oud 

Rijswijk. De IOG (Inspecteur Openbaar Gebied) moet handhaven en verbaliseren bij het fout 
parkeren en controleren of de uitstallingen en terrassen voldoen aan de uitgegeven vergunningen. 
De Politie verbaliseert het verkeerde gedrag in het verkeer. Dat neemt niet weg dat de Politie, in 
dringende gevallen, ook wel degelijk een bekeuring uitschrijft voor het b.v. parkeren op een 
invalide parkeerplaats zonder invalide kaart. Verder is de vergadering ongerust over de nauwe 

http://www.rijswijk.nl/aanmelden-rijswijk-regelrecht-digitaal
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doorgangen voor de brandweer in de Herenstraat. De wijkagent meldt dat er tot op heden geen 
problemen hieromtrent zijn geconstateerd. Indien zich toch problemen mochten voordoen dan is 
de gemeente als vergunningverstrekker hiervoor verantwoordelijk. 

 
c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/plannen-projecten/haagweg 

1. Op 12 oktober a.s. is er weer een overleg over de vormgeving en inrichting van de Haagweg. 
Verder zijn er op dit moment geen belangrijke ontwikkelingen te melden 
 

d. Ondergrondse containers 
1. Op verschillende plaatsen is er inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor het plaatsen van 

de ondergrondse containers.  
  

e. Start voorbereiding herziening bestemmingsplan Oud Rijswijk zie ook     
http://www.rijswijk.nl/actueel/bestemmingsplannen/oud-rijswijk 
1. De gemeente is voornemens om in een leegstaande winkel (Herenstraat 87a) met etalage in te 

richten om informatie te verstrekken over de voortgang van de herziening van het 
bestemmingsplan Oud Rijswijk.  

2. Op 25 oktober as. is er een eerste bijeenkomst met de personen die zich hiervoor hebben 
aangemeld. Het is de bedoeling dat drie groepen, eigenaars, ondernemers en bewoners worden 
geformeerd die ideeën en plannen gaan maken die later worden geëvalueerd en tot het herzien  
van het bestemmingsplan moet leiden. 

 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Verkeersituatie korte Julianastraat 
1. Er is vanmiddag (09/10/12) overleg geweest over de verkeerssituatie rond Albert Heijn, Diverse 

bewoners van de omliggende straten waren hierbij aanwezig. Helaas maken de klanten van Albert 
Heijn nog steeds verkeerd gebruik van de in 2011 ingestelde rijrichting van de korte Julianastraat, 
door met grote regelmaat tegen de ingestelde richting in te rijden. Ook is er een toename van (o.a. 
vracht) verkeer op de Kerklaan geconstateerd. De oorspronkelijk bedoelde aanrij route over de 
Rembrandtkade wordt door deze rijrichting verandering niet meer benut. Als gevolg van diverse 
veranderingen in rijrichtingen in een aantal straten in Oud Rijswijk is de oorspronkelijke 
verkeerscirculatie uit de jaren 70-80 verstoord 

2. Er is tijdens deze bijeenkomst een voorstel besproken om de verkeerscirculatie anders te laten 
verlopen om te proberen dit op te lossen. In grote lijnen is het voorstel om de rijrichting in de 
Kerklaan van de Nobelaerstraat naar de Julianastraat in te stellen. Het andere deel van de 
Kerklaan gezien van de  Lindelaan naar de Julianastraat blijft zo als het is. Dit kan mogelijk 
bijdragen tot een betere verdeling van de verkeersstromen richting Albert Heijn. De vergadering 
constateert dat Albert Heijn dagelijks wordt bevoorraad door 8 a 10 vrachtwagen. Hiermee lijkt 
dat het andere verkeer meer overlast bezorgt. De gemeente heeft in het overleg van vanmiddag 
toegezegd om met cijfers de verkeerscirculatie te onderbouwen. 

 
8. Rondvraag 

a. Er zijn in de Smidsstraat bij een uitgang van een achterom-gang paaltjes geplaatst zodat daar geen 
auto kan worden geparkeerd en men met zijn fiets of brommer de straat kan bereiken. De 
vragensteller verbaast zich over het feit dat de bewoners wel hun mening wordt gevraagd over b.v. 
ondergrondse afval containers die niet direct in hun straat komen en niet over de parkeerpaaltjesdie 
zonder enig vorm van overleg eigenlijk op verkeerde plaats worden geplaatst. Eigenlijk moet de het 
paaltje 1 meter worden verzet.  De gemeente lijkt op dit moment geen gehoor te willen geven aan het 
verzoek. De vragensteller zal dit nogmaals schriftelijk aan de gemeente voorstellen.  

b. Meerdere bewoners uit Oud Rijswijk zouden graag een deelkantoor van de gemeente willen zien in 
Oud Rijswijk.  

 
9. Sluiting 

a. Om 21.05 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 13 november 2012 is de volgende vergadering. 
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3. Mededelingen 
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5. Verzonden brieven 
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6.b. KVO 
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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE OUD RIJSWIJK 
GEHOUDEN OP DINSDAG 13 NOVEMBER 2012 

 

Aanwezig:Enkele bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn.), Willem Schuller (secr.), 
Andries Bartels (best.lid), Rien v.d. Velde (best.lid), Carole Tefij (wijkcoördinator), Jac Monster 
(penn.SWHR-BIZ), Linda Heijnen (SP), Erik van deer Veer (PvdA) 
Afwezig gemeld: Ank Visscher (best.lid),  Henk van Leeuwen (SP), Klaar Toet (wijkagent), Ron Evers 
Notulen opgemaakt door en verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 

1. Opening 
a. Om 20.10 opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 
 
2. Verslag vergadering 9 oktober 2012  

a. Punt 7.a.2 Moet worden aangevuld met: De SBOR heeft tijdens de bijeenkomst van 09/10/12 
aangegeven dat het omdraaien van een deel van de Kerklaan voor de SBOR geen optie is. 

 
 
3. Mededelingen 

a. Er zijn geen mededelingen. 
 
 
4. Ingekomen stukken 

a. I_002570 Gem RWK Stadsbeheer Informatiebrief over het plaatsen van de ondergrondse 
afvalcontainers. 

b. I_002581 Raad van State Antwoord op de brief V002569 van de SBOR hoger beroep Emmastraat 
8, waarin de SBOR heeft geschreven dat in de uitspraak over het ingestelde hoger beroep de indruk 
wordt gewekt dat de SBOR bij dit hoger beroep partij was, terwijl dit niet het geval is. De RvS heeft 
geantwoord dat niet vermeld is dat de SBOR hoger beroep heeft ingesteld. 

c. I_002590 SWR Verzameldocument themabijeenkomst 1 november 2012 m.b.t. 
bewonersparticipatie 

Tijdens deze bijeenkomst heeft het Buurtschap zich aangemeld bij een werkgroep die de 
gespreken met de gemeente gaat voorbereiden 

d. M_002591 Diverse E-mails n.a.v. verkeersvoorstellen rond de Korte Julianastraat en Kerklaan 
e. I_002592 Gem RWK Communicatie Beeldverslag werksessie Actualiseren Bestemmingsplan 

Oud Rijswijk 
f. M_002593 KVO Stukken KVO Oud Rijswijk audit 31 oktober 2012 
g. M_002594 SWHR Nieuwsbrief SWHR met o.a. Uitnodiging Netwerkbijeenkomst op 14 november 

2012 bij Torica Optiek 
 

Voor het volgen van de wekelijkse gemeente publicaties, raadsstukken en besluiten is het 
raadzaam om je op te geven voor een digitaal abonnement op Rijswijk Regel Recht.  

 
 
5. Verzonden brieven/e-mails 

a. V_002569 Reactie op de uitspraak 201111195/1/A1 19/09/2012 van de RvS. De SBOR heeft geen 
hoger beroep ingesteld in de zaak (zie ook 4.b). 

 
 

http://www.rijswijk.nl/sites/default/files/beeldverslag_werksessie_1_oud_rijswijk.def__0.pdf
http://www.rijswijk.nl/aanmelden-rijswijk-regelrecht-digitaal
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6. Voortgang verschillende dossiers. 
a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 

1. ERL. De sloop is een spectaculair schouwspel wat met beleid, rustig en gestaag vordert. De 
toeschouwers ter plaatse vinden dit alles een positieve ontwikkeling voor Oud Rijswijk. De 
verkoop moet nog opgang komen. 

2. Stadhoudersstraat-Frederik Hendrikstraat. Geen nieuws.  
3. Emmastraat Geen bijzondere ontwikkelingen. 

  
b. KVO 

1. De her certificering heeft inmiddels plaats gevonden. 
 

c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/plannen-projecten/haagweg 
1. De eerst volgende vergadering is op 28 november a.s. Er zijn een aantal punten die moeten 

worden uitgezocht. Dit kost wat meer tijd dan verwacht. De afrit/oprit, van en naar de Hoornbrug 
komt, als er geen alternatief  komt, toch verder weg te liggen dan verwacht en komt uit bij de 
oversteekplaats van de tramhalte. Dat zou inhouden dat de Acacialaan en Hoornbruglaan niet 
meer vanaf de Haagweg te bereiken zijn. Er wordt nu gewerkt aan een alternatief. Ondanks dat de 
financiën zeer beperkt zijn blijft het Omgevingsteam positief over de realisatie van het project. Er 
zal met nodige creativiteit en handigheid gewerkt moeten worden om binnen het budget te 
blijven.  
 

d. Ondergrondse containers 
1. Op verschillende plaatsen worden de ondergrondse containers geplaatst. De laatste vier zijn nog 

in procedure zijn de locaties worden pas na afloop van de nieuwe voorbereidingsprocedure 
geplaatst. 

2. Naar aanleiding van vorenaanstaande worden er vragen gesteld over het mogelijk stoppen van de 
gemeente publicaties in Rijswijk Regel Recht per 1 januari 2013. Carole Tefij meldt dat zij iets 
heeft gehoord over dit voornemen. Meerdere aanwezigen menen dat dit jammer zou zijn, omdat 
burgers en andere belanghebbenden dan uitsluitend zijn aangewezen op digitale 
informatievoorzieningen. Niet iedereen is daar al op ingesteld.  
 

e. Start voorbereiding herziening bestemmingsplan Oud Rijswijk zie ook     
http://www.rijswijk.nl/actueel/bestemmingsplannen/oud-rijswijk 
1. In het verslag van de eerste (van de drie) werksessie staan verschillende zaken die door de 

aanwezig tijdens brainstormbijeenkomsten zijn ingebracht Verschillende van deze punten hebben 
geen relatie  met de feitelijke actualisering van het bestemmingsplan Oud Rijswijk, maar met de 
inrichting van het openbaar gebied.  

2. Het Buurtschap heeft inmiddels in een notitie aangegeven welke actualiseringen van het 
bestemmingsplan nodig zijn en zal deze notitie voorafgaande aan de 2e werksessie onder de 
aandacht brengen van de gemeente. In de notitie is met name ingegaan op onderdelen van het 
vigerende bestemmingsplan, die inmiddels achterhaald zijn en op een beperkt aantal 
discussiepunten. Vertrekpunt zou moeten zijn dat het nieuwe bestemmingsplan een conserverend 
karakter krijgt. Het huidige bestemmingsplan, met uitzondering van een paar ontwikkellocaties, 
heeft ook een conserverend karakter. 

3. De vergadering is er niet gerust op dat sommige punten uit het verslag een “eigen leven” gaan 
leiden en ineens weer actueel gaan worden en op de verkeerde agenda’s komen. De afspraken in 
het Omgevingsteam Haagweg m.b.t. verslagen en communicatie  zijn duidelijk afgebakend wat, 
wel of niet openbaar te maken. 
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4. Het Bestuur van de SBOR betreurt het dat zij in diverse publicaties m.b.t. de actualisering van de 

het bestemmingsplan Oud Rijswijk niet is vermeld. Oud Rijswijk is niet alleen een 
winkelcentrum. De buurt is veel groter er is ook aandacht nodig voor de woongebieden. Carole 
Teij meldt dat hier blijkbaar iets niet goed is gegaan met de communicatie. De afdeling 
communicatie van de gemeente zal nog contact opnemen met het bestuur. De uitnodigingen zijn 
nu op persoonlijke titel verzonden. De maatschappelijke organisaties zoals Oude Kerk, HVR, 
SWHR en SBOR zijn niet als organisatie uitgenodigd. In het voorgesprek tussen de gemeente en 
de SBOR is aangegeven wat de “plaats” van de diverse organisaties is. Hiervan is geen verslag 
gemaakt. De penningmeester van de SWHR meldt dat de SWHR geen voorgesprek heeft gehad in 
het kader van de actualisering van het bestemmingsplan Oud Rijswijk. 

5. De tweede werksessie is op 15 november a.s. 
 
 
7. Overige lopende zaken en activiteiten 

a. Een bewoonster van de Kerklaan uit haar ongenoegen over de kwaliteit van de trottoir reparatie nabij 
de wasserette. Zij zal dit nogmaals aanmelden.  

b. Naar aanleiding van een vraag over ondergronds parkeren ontstaat een korte discussie. De algemene 
uitkomst eerder gehouden onderzoek is dat er voldoende parkeerplaatsen in Oud Rijswijk zijn. Met 
een betere verdeling en juist gebruik van parkeerplaatsen kunnen er meer vrije parkeerplaatsen 
beschikbaar komen voor zowel bewoners als bezoekers van Oud Rijswijk. In het vigerende 
bestemmingsplan is een optie opgenomen om het parkeerterrein aan de Laan Te Blotinghe verdiept 
aan te leggen en bovendien te voorzien van een parkeerdek. Dat zou daar in principe kunnen, maar 
het betekent wel een investering. 

 
 
8. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen. 
  
 
9. Sluiting 

a. Om 21.05 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 11 december 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 8 januari 2013 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 december 2012  

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, waaronder: 
 - ERL 
 - Stadhoudersstraat-Frederik Hendrikstraat 
6.b. KVO 
6.c. Project Haagweg 
6.d. Ondergrondse afvalcontainers 
6.e. Voortgang actualisering bestemmingsplan Oud Rijswijk 

 
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 
toosten op een voorspoedig en gezond 2013.  

Wij nodigen u hiervoor van harte uit.

Buurthuis  
Esdoornstraat 3A, 2282 RZ Rijswijk 
Tel. 0616195219 
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 DECEMBER 2012 

 

Aanwezig: Enkele bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter), Yvon Schuller (penn.), Willem Schuller (secr.), 
Andries Bartels (best.lid), Klaar Toet (wijkagent), Jac Monster (penn. SWHR-BIZ) 
Afwezig gemeld: Ank Visscher (best.lid), Rien v.d. Velde (best.lid),  Linda Heijnen (SP), Erik van deer 
Veer (PvdA), Esther Elkerbout 
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 november 2012  

a. Punt 4.e. Beeldverslag werksessie wordt vervangen door Impressie werksessie.  
b. Punt 6.d.2. De voorzitter meldt als aanvulling op dit punt dat als binnen een gemeente een 

verordening is die meldt dat gemeentelijke publicaties alleen digitaal beschikbaar zijn, er geen 
verplichting meer is om dit soort meldingen in een plaatselijk blad te publiceren. 

c. Punt 6.e.4. Jac Monster meldt dat er wel overleg met de SWHR over het Ontwerp Bestemmingsplan 
Oud Rijswijk heeft plaatsgevonden.  

 
 
3. Mededelingen 

a. Op vrijdagmiddag en avond 21 december as. hebben de Kerken, SWHR en SBOR en enkele 
particulieren gezamenlijk weer Beleef de Kerstsfeer in Oud Rijswijk georganiseerd. Deze activiteit is 
gelijktijdig met de Chrismas Shopping Night die door de ondernemers in Oud Rijswijk is 
georganiseerd. Alle programma onderdelen van deze activiteiten zijn in goed overleg met alle 
deelnemende organisaties op elkaar afgestemd. A.s. donderdag worden er meerdere advertenties in 
Groot Rijswijk gepubliceerd. 

b. Jac Monster spreekt namens SWHR zijn waardering uit over de prettige en goede samenwerking met 
de organiserende partijen. 

c. Vanaf 10 januari 2013 organiseert de SBOR op de donderdagavonden weer een recreatieve zang 
activiteit. Het New PopArt koor heeft dan haar repetities in ruimte 15/16. 

d. De SBOR gaat mogelijk in 2013 de organisatie van een aantal activiteiten van de SWR overnemen. 
Deze activiteiten vinden dan wel plaats in het Oude Raadhuis. 

 
 
4. Ingekomen stukken 

a. F_002595 Gemeente Rijswijk coördinator Gem. Belastingen Beslissing op bezwaar tegen de 
aanslag Onroerende Zaak Belasting van 29 februari 2012 voor het jaar 2012 toegezonden met 
aanslag nummer 10 2012 003 00252349 en kenmerk 700014088). Beslissing:  gegrond; restitutie van 
€329,00. 

b. I_002597 Gem RWK Stadsbeheer 26 november 2012 Reinigen en inspecteren riolering Lindelaan  
op 3 en 5 december. 
1. De SWHR heeft bij de gemeente zijn beklag gedaan over het ongelukkige tijdstip. De 

verantwoordelijke wethouder. heeft de SWHR gemeld dat hier sprake is van een noodsituatie die 
niet kon worden uitgesteld. 

c. U_002599 Gem. RWK S&S-SCO Uitnodiging bijeenkomst inspraak 'Bevorderen van de 
bewonersparticipatie' op woensdag 23 januari 2012 19.30-20.00 Wijkcentrum Stervoorde 

d. I_002600 Waayer B.v. Voortgang sloopwerkzaamheden van het voormalig ERL gebouw aan de 
Schoolstraat Rijswijk Afsluiting van de T-kruising Schoolstraat-Tollensstraat op 10-12-12 tussen 
07.00-19.00 uur i.v.m. sloop laatste stuk ERL-gebouw  

e. U_002601 Gem RWK Uitnodiging Nieuwjaars receptie op 2 januari 2013 16.00-18.00 in de 
Rijswijkse Schouwburg 

f. M_002603 Gem RWK Stadsbeheer Uitnodiging maandagavond 3 december 2012, presentatie in het 
Oude Raadhuis van het Definitief Ontwerp van de Rembrandtkade. Kijk voor meer informatie op 
http://www.rijswijk.nl/plannen-projecten/rembrandtkade  
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g. M_002604 Gem RWK Uitnodiging werksessie 3 op 12-12-12, Ontwerp Bestemmingsplan Oud 
Rijswijk en link beeldimpressie werksessie 2. oor verslag kijk op; 
https://www.rijswijk.nl/sites/default/files/beeldimpressie_van_werksessie_2.pdf 

h. M_002605 SWHR Nieuwsbrief 14: december WC Oud Rijswijk SWHR 
i. M_002606 KVO Beleidplan 2013 Winkelcentrum Oud Rijswijk 

 
Voor het volgen van de wekelijkse gemeente publicaties, raadsstukken en besluiten is het 
raadzaam om je op te geven voor een (of meerdere) digitale nieuwsbrief van de gemeente 
op link http://www.rijswijk.nl/aanmelden 

 
 
5. Verzonden brieven/e-mails 

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

a. Bouwprojecten in Oud Rijswijk 
1. ERL. De sloop is bijna afgerond. Begin volgende jaar moet alles zijn opgeruimd. De Blekerslaan 

wordt dan weer vrij gegeven voor het verkeer. Na voldoende verkochte huizen zal t.z.t. worden 
gestart met de bouw.  

2. Stadhoudersstraat-Frederik Hendrikstraat. Er wordt weer gepraat.  
 

b. KVO 
1. Op 19 december om 14.00 is de uitreiking van de KVO certificaten in Oud Rijswijk aan de 

deelnemende partijen  (Gemeente Rijswijk, SWHR, Politie en Brandweer). Omtrent de 
afwezigheid van de SBOR binnen de KVO organisatie (en uitreiking) hebben we een melding 
ontvangen waarover op een later tijdstip een standpunt zal worden bepaald.  

 
c. Project Haagweg zie ook http://www.rijswijk.nl/plannen-projecten/haagweg 

1. De volgende bijeenkomst is 23 januari 2013. Er zijn geen bijzonderheden te melden. 
 

d. Ondergrondse containers 
1. De zienswijze procedure voor de nog vier resterende locaties is inmiddels afgerond en kunnen 

ook worden geplaatst.  
2. Een ondernemer uit de Rozenstraat meldt dat er een markering op de straat/stoep voor zijn pand 

was ingetekend en was ervan uitgegaan dat een ondergrondse container op die ingetekende plaats 
in de straat zou komen.  

3. Echter bij de aanvang van de uitvoering bleek toch dat op de ingetekende plaats een container 
moet komen.. De ondernemer heeft alsnog na telefonisch overleg met de gemeente, ondanks het 
verstrijken van de termijn, bezwaar aangetekend. De gemeente heeft mondeling toegezegd dit 
bezwaar alsnog in behandeling te nemen. Zijn vraag aan het bestuur van de SBOR is of er ook 
een mogelijkheid bestaat dat of de SBOR kan uitzoeken of dit ook daadwerkelijk wordt 
behandeld. Het Buurtschap antwoordt dat het de bedoeling is dat dit particuliere probleem alleen 
door de  gemeente kan worden behandeld.  
 

e. Start voorbereiding herziening bestemmingsplan Oud Rijswijk zie ook     
http://www.rijswijk.nl/actueel/bestemmingsplannen/oud-rijswijk 
1. Op 12 december a.s. (morgen) is de derde werksessie en is het waarschijnlijk de bedoeling dat er 

een aantal visies op hoofdlijnen worden gepresenteerd. Hierna zal het Ontwerp Bestemmingsplan 
Oud Rijswijk door een extern bureau voor de gemeente worden beschreven. Het 
Bestemmingsplan zal conserverend van aard zijn en de veranderingen die afgelopen jaren zijn 
ontstaan worden vastlegd in dit plan. Vervolgens zal het plan de daarvoor geldende procedures 
moeten doorlopen. 
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7. Overige lopende zaken en activiteiten 
a. Er wordt door een aanwezige gevraagd of er iets bekend is over het waarheidsgehalte van een 

gerucht dat er sprake is van een dreigend faillissement van een organisatie die in het Oude Raadhuis 
opereert. De voorzitter meldt dat hem daar niets van bekend is. Wel is bekend dat SWR haar 
werkpakket gaat aanpassen om een herverdeling van werkzaamheden naar andere organisaties te 
bevorderen. Punt 3.d. is daar o.a. een uitwerking van.  

b. Het Oude Raadhuis heeft  als bestemming maatschappelijke doeleinden.  Nu is  er een aantal 
commerciële activiteiten die eigenlijk niet zijn toegestaan in het Oude Raadhuis. Dat aantal moet dus 
een ander onderkomen gaan zoeken. Er is dus geen sprake van enig faillissement. 

 
 
8. Rondvraag 

a. Er zijn geen vragen. 
  
 
9. Sluiting 

a. Om 21.15 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 8 januari 2013 is de volgende vergadering. 

 

Aansluitend aan de vergadering van 8 januari zal de  
Nieuwjaarsborrel worden gehouden. 

U bent van harte uitgenodigd. 
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