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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de speciale openbare vergadering van het Buurtschap 
Oud Rijswijk (COR) in samenwerking met het Energiek Rijswijk, die gehouden zal worden op: 
 
 

Dinsdagavond 9 februari  2016 om 19.00 uur, Esdoornstraat nr. 3A 
te Rijswijk, INGANG in de hoek van het schoolplein  

 
 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Presentatie van het project Energiek Rijswijk. 

 
3. Sluiting  
 
 
Het bestuur van de SBOR 
 

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 OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 12 JANUARI 2016 

 
Aanwezig: Nicole Dierdorp (wijkwethouder), Evert Veldman, Ron Evers, Esther Elkerbout, Aad 
Spanjersberg, Jac Monster (penn. SWHR-BIZ), Martine Koopman, Erik van der Veer, Diny Sonneveldt, Ben 
Jautze, Ruud Freeth (Voorzitter), Ewout Dönszelmann (penn.), Willem Schuller, Yvon Schuller (best.lid) 
Afwezig gemeld: Klaar Toet (wijkagent), Hans van Rossum, Rien v.d. Velde (best.lid),  
Notulen opgemaakt door Ewout Dönszelmann, verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering. 
b. Willem Schuller is per 1 januari 2016 gestopt als bestuurslid. Hij wordt voor zijn inzet hartelijk 

bedankt door de Voorzitter en ontvangt een cadeaubon. 
 
 
2. Verslag vergadering 8 december 2015 

a. Er zijn geen opmerkingen over of naar aanleiding van het verslag. 
 
 
3. Ingekomen stukken 

a. Er is een aankondiging van festiviteiten naar aanleiding van de feestelijke opening van de Haagweg 
binnengekomen. 

 
 

4. Verzonden brieven/e-mails 
a. Er zijn geen verzonden brieven.  

 
 
5. Mededelingen van buurtbewoners 

a. Beleef de Kerstsfeer is een groot succes geworden. Deze activiteit zal voortgezet worden in 2016. 
 
 

6. Mededelingen van het bestuur 
a.  Buurtpreventie 
Teams van Buurtpreventie lopen regelmatig (meerdere dagen per week) door de wijken van Rijswijk. 
Ook in Oud Rijswijk, Te Werve, Bomenbuurt lopen ze rond. Dit team heeft een vaste plek gevonden 
binnen het kantoor van SBOR. De teams letten op opvallende situaties met betrekking tot openbare 
ruimte, portiekdeuren, voertuigen en andere mogelijk zaken waar de veiligheid van de buurt of woningen 
mee is gemoeid. Als ze iets opmerken melden ze het bij de gemeente. Terugkoppeling vanuit de gemeente 
kan beter, dat stimuleert het team. Er is nog steeds plaats voor vrijwilligers die mee willen lopen. 
Aanmelden kan via de gemeente. 
 
b.  Haagweg 
De Haagweg wordt eind van de maand feestelijk geopend. Namens SBOR volgt Andries Bartels de 
voortgang nog in het omgevingsteam. 
 
c.  Herinrichting Ruijsdaelplein 
Tijdens eerdere openbare vergaderingen van SBOR zijn ideeën gepresenteerd met betrekking tot de 
herinrichting van het Ruijsdaelplein. Vanuit SBOR is een groep betrokkenen, waaronder omwonenden, 
winkeliers, initiatiefnemer en gemeente gestart die stapsgewijs de situatie en mogelijkheden gaat 
bespreken. Contactpersoon binnen SBOR is Ewout Dönszelmann. 
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7. Rondvraag 

a. Werken de Avalex pasjes ook in andere wijken? Nee, ze werken alleen in de buurt van je 
woonhuis. 

b. Verschillende winkeliers hebben geen eigen afvalcontainer. Is dat via de BIZ te regelen? Iets 
voor de winkeliersvereniging. 

c. De volgende openbare vergadering staat in het teken van het project Energiek Rijswijk. Er wordt op 9 
februari om 19.00 een presentatie gegeven over energiebesparende mogelijkheden. SBOR is 
deelnemer aan de voorbereiding van dit project. 

d. Een volgende thema avond zal gaan over afval. Dan zal er zowel over het nieuwe 
afvalinzamelingsysteem als over afvalverwijdering in je straat worden gediscussieerd. 

 
 
8. Sluiting 

a. Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 9 februari 2016 is de volgende vergadering. 
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de speciale openbare vergadering van het Buurtschap 
Oud Rijswijk (COR) in samenwerking met het Energiek Rijswijk, die gehouden zal worden op: 
 
 

Dinsdagavond 9 februari  2016 om 19.00 uur, Esdoornstraat nr. 3A 
te Rijswijk, INGANG in de hoek van het schoolplein  

 
 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Presentatie van het project Energiek Rijswijk. 

 
3. Sluiting  
 
 
Het bestuur van de SBOR 
 

Esdoornstraat 3A, 2282 RZ Rijswijk 
Tel. 0616195219 
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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 12 JANUARI 2016 

 
Aanwezig: Nicole Dierdorp (wijkwethouder), Evert Veldman, Ron Evers, Esther Elkerbout, Aad 
Spanjersberg, Jac Monster (penn. SWHR-BIZ), Martine Koopman, Erik van der Veer, Diny Sonneveldt, Ben 
Jautze, Ruud Freeth (Voorzitter), Ewout Dönszelmann (penn.), Willem Schuller, Yvon Schuller (best.lid) 
Afwezig gemeld: Klaar Toet (wijkagent), Hans van Rossum, Rien v.d. Velde (best.lid),  
Notulen opgemaakt door Ewout Dönszelmann, verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering. 
b. Willem Schuller is per 1 januari 2016 gestopt als bestuurslid. Hij wordt voor zijn inzet hartelijk 

bedankt door de Voorzitter en ontvangt een cadeaubon. 
 
 
2. Verslag vergadering 8 december 2015 

a. Er zijn geen opmerkingen over of naar aanleiding van het verslag. 
 
 
3. Ingekomen stukken 

a. Er is een aankondiging van festiviteiten naar aanleiding van de feestelijke opening van de Haagweg 
binnengekomen. 

 
 

4. Verzonden brieven/e-mails 
a. Er zijn geen verzonden brieven.  

 
 
5. Mededelingen van buurtbewoners 

a. Beleef de Kerstsfeer is een groot succes geworden. Deze activiteit zal voortgezet worden in 2016. 
 
 

6. Mededelingen van het bestuur 
a.  Buurtpreventie 
Teams van Buurtpreventie lopen regelmatig (meerdere dagen per week) door de wijken van Rijswijk. 
Ook in Oud Rijswijk, Te Werve, Bomenbuurt lopen ze rond. Dit team heeft een vaste plek gevonden 
binnen het kantoor van SBOR. De teams letten op opvallende situaties met betrekking tot openbare 
ruimte, portiekdeuren, voertuigen en andere mogelijk zaken waar de veiligheid van de buurt of woningen 
mee is gemoeid. Als ze iets opmerken melden ze het bij de gemeente. Terugkoppeling vanuit de gemeente 
kan beter, dat stimuleert het team. Er is nog steeds plaats voor vrijwilligers die mee willen lopen. 
Aanmelden kan via de gemeente. 
 
b.  Haagweg 
De Haagweg wordt eind van de maand feestelijk geopend. Namens SBOR volgt Andries Bartels de 
voortgang nog in het omgevingsteam. 
 
c.  Herinrichting Ruijsdaelplein 
Tijdens eerdere openbare vergaderingen van SBOR zijn ideeën gepresenteerd met betrekking tot de 
herinrichting van het Ruijsdaelplein. Vanuit SBOR is een groep betrokkenen, waaronder omwonenden, 
winkeliers, initiatiefnemer en gemeente gestart die stapsgewijs de situatie en mogelijkheden gaat 
bespreken. Contactpersoon binnen SBOR is Ewout Dönszelmann. 
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7. Rondvraag 

a. Werken de Avalex pasjes ook in andere wijken? Nee, ze werken alleen in de buurt van je 
woonhuis. 

b. Verschillende winkeliers hebben geen eigen afvalcontainer. Is dat via de BIZ te regelen? Iets 
voor de winkeliersvereniging. 

c. De volgende openbare vergadering staat in het teken van het project Energiek Rijswijk. Er wordt op 9 
februari om 19.00 een presentatie gegeven over energiebesparende mogelijkheden. SBOR is 
deelnemer aan de voorbereiding van dit project. 

d. Een volgende thema avond zal gaan over afval. Dan zal er zowel over het nieuwe 
afvalinzamelingsysteem als over afvalverwijdering in je straat worden gediscussieerd. 

 
 
8. Sluiting 

a. Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 9 februari 2016 is de volgende vergadering. 
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de openbare vergadering van het Buurtschap Oud 
Rijswijk (COR) die gehouden zal worden op: 
 
 

Dinsdagavond 12 april  2016 om 20.00 uur, Esdoornstraat nr. 3A 
te Rijswijk, INGANG in de hoek van het schoolplein  

 
 
 
AGENDA 
 
1. Opening  

 
2. Verslag COR vergadering 8 maart 2016 
 
3. Presentatie Ideeën Ruysdaelplein 

 
4. W.v.t.t.k  

 
5. Rondvraag 

 
6. Sluiting  
 
 
Het bestuur van de SBOR 
 

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 



Versie 05-04-2016  n003293 1/2 

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 8 MAART 2016 

 
Aanwezig: Evert Veldman, Andries Bartels, Jac Monster (penn. SWHR-BIZ), Ruud Freeth (Voorzitter), 
Ewout Dönszelmann (penn.), Willem Schuller, Yvon Schuller (best.lid) 
Afwezig gemeld: Klaar Toet (wijkagent), Ron Evers, Esther Elkerbout, Erik van der Veer, Hans van 
Rossum, Rien v.d. Velde (best.lid),  
Notulen opgemaakt door Ewout Dönszelmann, verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering. 
 
 
2. Verslag vergadering 12 januari 2016 

a. Naar aanleiding van het verslag merkt Jac Monster op dat de winkeliers een pas hebben ontvangen van 
Avalex. 

 
 
3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
 

4. Verzonden brieven/e-mails 
Er zijn geen verzonden brieven.  

 
 
5. Mededelingen van buurtbewoners 

a. Een bewoner van de Kerklaan heeft een gesprek gehad met Carole Tefeij (gemeente) over 
fietsparkeerplekken. Hierover is in het verleden al meer gesproken. De stukken van SBOR hierover 
wordt de bewoner  gewezen op de website. 

b. Schoolgaande kinderen vertonen agressief gedrag naar andere kinderen meldt deze bewoner. Is dit bij 
anderen ook bekend? Het is verstandig om dit bij de wijkagent te melden. 
 
 

6. Mededelingen van het bestuur Zie punt 7 
 
 

7. Voortgang Projecten 
 

a. Ruysdaelplein 
Tijdens eerdere openbare vergaderingen van SBOR zijn ideeën gepresenteerd met betrekking 
tot de herinrichting van het Ruysdaelplein. Vanuit SBOR is een groep betrokkenen, waaronder 
omwonenden, winkeliers, initiatiefnemer en gemeente gestart die stapsgewijs de situatie en 
mogelijkheden gaat bespreken. Op 22 maart vindt de volgende bijeenkomst plaats met als doel 
de ideeën te beoordelen en de kansrijke gereed te maken voor een presentatie tijdens de 
volgende COR vergadering (13 april). Contactpersoon binnen SBOR is Ewout Dönszelmann 

b. Haagweg 
Op 15 maart vindt de afrondende vergadering over het project Haagweg plaats. Er is nog een 
aantal zaken die niet goed zijn, onder andere de inregeling van de verkeerslichten, de 
lantaarnpalen te hoog etc. Ook de fietsroute langs Leeuwendaal is een probleem, deze wordt als 
sluiproute gebruikt. De Haagweg wordt eind van de maand feestelijk geopend. Namens SBOR 
volgt Andries Bartels de voortgang nog in het omgevingsteam. 

  



Versie 05-04-2016  n003293 2/2 

8. Rondvraag  
a. Op 19 maart vindt er weer een landelijke schoonmaakdag plaats. Rijswijk Schoon en andere 

organisaties doen mee. 
b. De initiatiefgroep Park Hofrust heeft creatieve ideeën ontwikkeld voor de verbetering van het park. In 

april zal er een presentatie zijn van het voorlopig ontwerp, als het meezit is het project eind 2016 
gereed. 

c. Het Museum Rijswijk heeft verschillende objecten die de moeite waard zijn in de achtertuin 
staan. Is het niet beter om deze zichtbaar voor het publiek aan de voorkant te plaatsen? 

 
 

9. Sluiting 
a. Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 12 april 2016 is de volgende vergadering. 
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de openbare vergadering van het Buurtschap Oud 
Rijswijk (COR) die gehouden zal worden op: 
 
 

Dinsdagavond 10 mei 2016 om 20.00 uur, Esdoornstraat nr. 3A 
te Rijswijk, INGANG in de hoek van het schoolplein  

 
 
 
AGENDA 
 
1. Opening  

 
2. Verslag COR vergadering 12 april 2016 
 
3. Mededelingen 

 
4. Berichten van de bewoners over hun omgeving en ontwikkelingen daar 

 
5. Berichten van het Bestuur 

 
6. Rondvraag  

 
7. Sluiting  
 
 
Het bestuur van de SBOR 

  

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 OPENBERE VERGADERING VAN DE 
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 12 APRIL 2016 

 
Aanwezig: Diverse bewoners van Oud Rijswijk, met name rond Ruysdaelplein, fractieleden van BVR en het 
bestuur van SBOR,  
Afwezig gemeld: Rien v.d. Velde (best.lid), Klaar Toet, Erik van der Veer, Hans van Rossum 
Notulen opgemaakt door Ewout Dönszelmann, verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening  

a. Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 8 maart 2016 

a. Naar aanleiding van het verslag geeft de heer Bartels aan dat op 21 april een informatiebijeenkomst 
plaatsvindt over de ideeën voor het verbeteren van Park Hofrust. 
 
 

3. Mededelingen 
a. Buurtpreventie Oud Rijswijk is gelieerd aan SBOR. Medio april zal het team worden gevolgd door een 

filmploeg van TV West.  
De vergadering spreekt veel waardering uit voor Buurtpreventie 
 
 

4. Ingekomen stukken 
a. Geen 

 
 

5. Uitgegane stukken 
a. Geen 

 
 

6. Presentatie Ruysdaelplein  
a. Ewout Dönszelmann verzorgt een presentatie over de activiteiten en resultaten van de werkgroep 

Ruysdaelplein. Hierop reageren de bewoners met verschillende vragen en opmerkingen. Uit de 
discussie blijven de volgende aandachtspunten over; 
 
· Maak de haag bij de Leilinde smaller en plaats de bankjes naar achteren. Daardoor komen de 

lantaarns weer vrij te staan en ontstaat er meer ruimte voor wandelaars. 
· Maak een doorsteek voor fietsers vanaf het Julialaantje over de Vredenburghweg zodat fietsers 

direct aan de goede kant van de weg gaan fietsen. 
· Maak het grasveld in het midden van het plein kleiner en zorg voor meer beplanting met kleurige 

bloemen. 
· Zorg voor meer eenduidigheid in voetpaden, er zijn nu veel smalle stroken, een paar bredere zou 

beter zijn. 
· Zorg voor eenduidige keuze van straatmeubilair 
· Laat de Rembrandtkade richting Steenlaan uit 1 rijstrook bestaan. 

 
De suggesties worden door de werkgroep in een min of meer uitgewerkt plan verwerkt. De bewoners 
zullen daar t.z.t. informatie over krijgen. 
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7. Project Haagweg: 
a. Is formeel afgesloten. Er heeft een laatste schouw plaatsgevonden waarbij nog tekortkomingen en 

bijzondere zaken zijn geconstateerd. Zo staat er bij het begin van de ventweg, komende vanaf de 
Hoornbrug een 30 km bord op de verkeerde plaats. Zoals het nu staat komt het neer op een 
snelheidsbeperking voor de hoofdrijbaan. 

 
 
8. Rondvraag: 

a. Kan er iets worden gedaan aan de uitstraling van de Esdoornstraat? Daar wordt op geantwoord dat dit 
punt al vaker met gemeente is besproken. Er vinden kleine verbeteringen plaats. 
 
 

9. Sluiting 
a. De vergadering wordt om 21.40 uur gesloten. 
b. Volgende vergadering 10 mei 2016 



Versie 14-06-2016  n003295 1/1 

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE 
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 10 MEI 2016 

 
Aanwezig: Diverse bewoners van Oud Rijswijk en het bestuur van SBOR,  
Afwezig gemeld: Rien v.d. Velde (best.lid), Klaar Toet, Erik van der Veer, Hans van Rossum 
Notulen opgemaakt door Ewout Dönszelmann, verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening  

a. Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 12 april 2016 

a. Voor de Haagweg zijn er toch nog veel nazorgpunten. Bijvoorbeeld bus over de trambaan en de 
aanpassingen aan de verkeersregelinstallatie. 

b. Ruysdaelplein komt eind juni/begin juli weer aan de orde in werkgroep. 
 

3. Mededelingen 
a. geen 

 
4. Berichten van de bewoners over hun omgeving en ontwikkelingen aldaar 

a. Park Hofrust: ontwikkelingen binnen dit project krijgen steeds meer vorm. De verdere uitwerking 
vindt plaats medio juni. Fondsenwerving is al gestart.  
Zie ook de Facebook pagina van Park Hofrust Initiatief. 

b. KNUS nodigt de omgeving en het bestuur uit voor een nadere kennismaking tijdens een bijeenkomst 
op 19 mei. 
 
 

5. Berichten van het bestuur 
a. SBOR gaat koffie ochtenden organiseren voor buurtbewoners die een ontmoetingsplek willen. We 

streven naar een mix van oud en jong, er is zeker ook een behoefte hieraan bij jongere mensen. 
Yvon Schuller is het aanspreekpunt binnen het bestuur. Het initiatief moet gelijk goed worden 
neergezet, dus duidelijke informatie en reclame.  
 
 

6. Rondvraag 
a. niets 

 
 

7. Sluiting 
a. De vergadering wordt om 20.40 uur gesloten. 
b. Volgende vergadering 14 juni 2016 
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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de openbare vergadering van het Buurtschap Oud 
Rijswijk (COR) die gehouden zal worden op: 
 
 

Dinsdagavond 14 juni 2016 om 20.00 uur, Esdoornstraat nr. 3A 
te Rijswijk, INGANG in de hoek van het schoolplein  

 
 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Verslag COR vergadering 10 mei 2016 
 
3. Mededelingen 
 
4. Berichten van de bewoners over hun omgeving en ontwikkelingen aldaar 
 
5. Berichten van het Bestuur 
 
6. Rondvraag  
 
7. Sluiting  
 
 
Het bestuur van de SBOR 

  

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

Dinsdagavond 13 september 2016 om 20.00 uur, Esdoornstraat nr. 3A 
te Rijswijk, INGANG in de hoek van het schoolplein  

 
 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Mededelingen 

 
3. Berichten van de bewoners over hun omgeving en ontwikkelingen daar 

 
4. Berichten van het Bestuur 

 
5. Rondvraag  

 
6. Sluiting  
 
 
Het bestuur van de SBOR 
 

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

 
Aanwezig: Vier bewoners en de bestuursleden: Ruud Freeth (Voorzitter), Ewout Dönszelmann 
(penn.), Yvon Schuller (best.lid) 
Notulen opgemaakt door Ewout Dönszelmann, verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering. 
 
2. Verslag vergadering 13 september 2016 

a. Is niet opgesteld. 
 
3. Mededelingen van buurtbewoners 

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

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

 
b. Beleef De Kerstsfeer 

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

 
4. Mededelingen van het bestuur 

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

 
5. Sluiting 

a. Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. Op 8 november 2016 is de volgende vergadering. 
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VERSLAG VAN DE OPENBERE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 8 NOVEMBER 2016 

 
Aanwezig: 5 bewoners, Ruud Freeth (Voorzitter),  Yvonne Schuller- van der Galiën (best. lid), Ewout 
Dönszelmann (penningmeester),  
 
Notulen opgemaakt door Ewout Dönszelmann, 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 11 oktober 2016 

a. Hans Paping gaat in op agendapunt 3A en vooral op het stuk dat naar aanleiding hiervan in Groot 
Rijswijk heeft gestaan. Hij voelt zich daar ernstig door gegriefd. Hij vraagt SBOR het artikel te 
rectificeren. 
1. Het bestuur van SBOR reageert hierop met de mededeling dat het geenszins de bedoeling is om de 

acties van Hans Paping negatief te beoordelen. Ten aanzien van het artikel stelt het bestuur dat dit 
onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Groot Rijswijk is opgesteld. De bewoording van 
het artikel strookt niet met de strekking van het verslag. 
 

 
3. Berichten van bewoners 

a. Gevraagd wordt hoe het parkeerbeleid uitwerkt in de huidige blauwe zones. Voor de blauwe zones 
gaat een tarief van € 0,30 gelden. Het is bedoeling om langparkeerders te ontmoedigen. 

b. Op 16 december zijn er weer activiteiten in het centrum van Oud-Rijswijk. Rond de kerststal 
(voorheen Beleef de Kerstsfeer) zal voornamelijk met muziek worden omlijst. 
 
 

4. Mededelingen van bestuur 
a. Vanaf 22 november tot de Kerst zal er iedere dinsdagochtend een buurtochtend worden georganiseerd 

in de Ottoburg. Tijdens deze ochtenden kunnen buurtbewoners met elkaar over actuele zaken in de 
buurt praten, een kaartje leggen of andere activiteiten ontplooien. Als de opkomst goed is overweegt 
het bestuur deze ochtenden ook in 2017 te laten plaatsvinden. 

b. Het bestuur is nog in overleg met de gemeente om de open eettafel die voorheen door SWR in het 
Oude Raadhuis werd georganiseerd te laten plaatsvinden in de Ottoburg. 

c. SBOR is door de gemeente gevraagd om mee te helpen met een nieuw initiatief voor het 
gemeenschappelijk treffen van energiebesparende maatregelen. Hiervoor zal begin 2017 een 
bijeenkomst in de Ottoburg plaatsvinden. 

 
 
5. Rondvraag 

a. Geen 
 
 
6. Sluiting 

a. De vergadering wordt om 21.20 uur gesloten. 

http://www.sbor.nl/dossier_pdf/Kerstrdk_2016_prgf.pdf
http://www.sbor.nl/dossier_pdf/Kerstrdk_2016_prgf.pdf
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VERSLAG VAN DE OPENBERE VERGADERING VAN DE  
COMMISSIE OUD RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG 13 DECEMBER 2016 

 
Aanwezig: Drie bewoners, Yvon Schuller (best. lid), Ewout Dönszelmann (penn).  
Notulen opgemaakt door Ewout Dönszelmann, verzorging van de e-mail Willem Schuller. 
 
1. Opening 

a. Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
 
2. Verslag vergadering 11 november 2016 

a. Hans Paping heeft via de mail opgemerkt dat hij de tekstuele weergave van de discussie over het 
Ruijsdaelplein erg kort vindt. Verder vraagt hij of de documenten van de werkgroep al aan de 
gemeente zijn overgedragen. 
In de verslagen van SBOR worden de conclusies en afspraken weergegeven, discussies worden niet 
weergegeven. 
De documenten van de werkgroep zijn overgedragen aan de gemeente. 

 
 
3. Mededelingen bewoners 

a. De uitvoering van het nieuwe parkeerbeleid roept veel vragen op. Een deel van die vragen wordt ter 
vergadering al gesteld. Afgesproken wordt om de vragen te bundelen en in een brief aan B&W te 
sturen.1 

 
 
4. Mededelingen bestuur 

a. De gemeente heeft ingestemd met het plan om de open eettafel in de Ottoburg te gaan organiseren. 
Hiertoe zal de keuken worden aangepast. Naar verwachting zal de eerste open eettafel in februari 
kunnen worden gehouden. 

 
 
5. Sluiting 

a. Om 21.17 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
b. De volgende vergadering is dinsdag 10 januari 2017, 20.00 uur. 

 
 

Aansluitend aan de vergadering van 10 januari as. zal de 
Nieuwjaarsborrel worden gehouden. 

U bent van harte uitgenodigd 
 

                                                            
1 Zie v003308 “Vraagpunten nieuw systeem betaald parkeren” 

http://www.sbor.nl/dossier_pdf/v003308.pdf
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