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Wij. Rijswijk

Een stadhuis is meer dan de plek waar je naartoe moet op je vri-
je dag om een paspoort of rijbewijs op te halen. Het zou de plek 
moeten zijn waar betrokken medewerkers jouw plannen helpen 
realiseren met coördinerende en juridische ondersteuning. Als 
je een bedrijf wilt starten, wanneer je jouw huis grondig wilt ver-
bouwen of wanneer jouw vereniging een grote buitenactiviteit 
wil organiseren is het stadhuis de plek waar het allemaal begint. 
In de Stadhuisalliantie benadrukt Wij. het belang van een goede 
samenwerking tussen inwoners en het stadhuis. Voor mooie en 
en nieuwe ideeën krijgen inwoners meer ruimte.

Er is een begin gemaakt om de dienstverlening zoals die hierboven 
beschreven staat verder te verbeteren. De gemeente doet haar 
best met de campagne Wij zijn er voor U. Wij. had de titel zelf 
kunnen bedenken! Deze bereidheid van de gemeente om verder 
te professionaliseren moet de stad met beide handen aangrijpen.

Voorwoord

Bjӧrn Lugthart
Lijsttrekker Wij. Rijswijk
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• Jij! (of u als u dat liever hebt) bent de kracht van Wij.! Bij alle nieuwe ingrijpende beslissingen (zoals over winkelcentrum in de 
   Bogaard, invulling van het Huis van de Stad, het stadhuis en finetunen parkeerbeleid), vragen we de mening van inwoners/
   belang hebbenden. We geven je veel vaker dan nu de kans om mee te beslissen.

• Loze beloften zijn er al genoeg. Partijen lijken soms maar wat te roepen ongeacht de haalbaarheid van ideeën. Wat is er werkelijk 
   van waargemaakt? Geloof jij het nog? Het is tijd dat de politiek de inwoner weer serieus neemt! Niemand kan voorspellen wat er  
   over een aantal jaar gebeurt. Bij Wij. heb je de garantie dat we je ook betrekken en laten meebeslissen wanneer alle 
   partijprogramma’s alweer lang en breed vergeten zijn (en de politieke partijen weer doen waar ze zin in hebben).

• Een gemeente weet het echt niet beter dan de mensen die in de wijk wonen! Wat ons betreft krijg jij de kans om samen met je 
   wijkgenoten te bepalen wat er in de wijk gebeurt en pakken we samen aan waar behoefte aan is.

• We gaan ons keihard inzetten voor uitmuntende service vanuit het stadhuis, zowel digitaal als achter de balie.

• Wij. zorgt ervoor dat jij je thuis blijft voelen: het stadsbeeld wordt opgefrist, maar wel zó dat ‘vroeger’ en mooie herinneringen 
   niet verdwijnen.

• Rijswijk blijft groen en luchtkwaliteit heeft onze aandacht. Wat minder Haags verkeer door onze straten is een goed begin want 
   buitenlucht die gelijk staat aan 6 sigaretten per dag is niet gezond.

• Het parkeersysteem is in de basis goed, maar we stemmen dit na evaluatie verder af op de wensen van inwoners.

• Afspraak = afspraak. Anders blijven we praten en beslissingen terugdraaien. Met Wij. gaan we vooruit.

• Racisme en discriminatie passen niet in Rijswijk en pakken we aan. Voor ons hoort iedereen erbij!

Wij. doet je deze beloften!



5

Wij. Rijswijk

Een stadhuis is meer dan de plek waar 
je naartoe moet op je vrije dag om een 
paspoort of rijbewijs op te halen. Het 
zou de plek moeten zijn waar betrokken 
medewerkers jouw plannen helpen 
realiseren met coördinerende en juridische 
ondersteuning. Als je een bedrijf wilt 
starten, wanneer je jouw huis grondig wilt 
verbouwen of wanneer jouw vereniging 
een grote buitenactiviteit wil organiseren 
is het stadhuis de plek waar het allemaal 
begint. In de Stadhuisalliantie benadrukt 
Wij. het belang van een goede samenw-
erking tussen inwoners en het stadhuis. 
Voor mooie en en nieuwe ideeën krijgen 
inwoners meer ruimte.

Er is een begin gemaakt om de dienstver-
lening zoals die hierboven beschreven 
staat verder te verbeteren. De gemeente 
doet haar best met de campagne Wij 
zijn er voor U. Wij. had de titel zelf 
kunnen bedenken! Deze bereidheid 
van de gemeente om verder te profession-
aliseren moet de stad met beide handen 
aangrijpen.

In de Wij. Stadhuisalliantie gaan we 
inwoners, ondernemers en gemeente 
met elkaar verbinden. Wat hebben de 

inwoners van Rijswijker nog meer nodig 
om zaken beter te laten verlopen? Enkele 
inwoners hebben al de volgende 
verbeterpunten aangedragen:

•Er moet zaakgericht gewerkt gaan 
worden zodat je als inwoner, vereni-
ging of ondernemer niet afhankelijk 
bent van de aanwezigheid van jouw 
contactpersoon op het moment dat je 
wilt weten wat de status is van jouw 
aanvraag;

•Voor mensen die computervaardig 
zijn, is de digitale dienstverlening van 
de gemeente nog maar minimaal. 
Daar kunnen we een grote slag slaan. 
Rijswijkers geven binnen de alliantie 
aan hoe ze de digitale dienstverlening 
willen hebben;

•Een excellente dienstverlenende in 
 stelling komt in de genen van de con-
tactambtenaren. Ze worden daarin 
geschoold, getraind en daarop beoor-
deeld. De Rijswijkers gaan die dien-
stverlening beoordelen na het klant-
contact zodat er een goede balans is 
tussen een algemene beoordeling en 
klachtafhandeling. Van de feedback 

kan en moet de gemeente leren;

•De gemeente werkt vanuit de houd-
ing ‘hoe kan het wel’ in plaats van ‘het 
kan niet’;

•Eén loket voor alle toegang zodat het 
voor iedereen duidelijk is: het kastje 
en de muur komen samen;

•Geïntegreerde en snellere dienstver-
lening bij zorg- en hulpvragen: de per-
soon voorop, niet de regels.

Bovenstaande geldt ook voor partijen 
waarvan de gemeente mede-eigenaar 
is zoals Avalex, DSW en GGD Haaglanden. 
Wij. wil nog voor het einde van 2018 
een Wij. Stadhuis Alliantie hebben 
gerealiseerd waarin concrete afspraken 
staan tussen deelnemende partijen.

Alliantie Dienstverlening
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De visie voor het Huis van de Stad moet 
de komende tijd verder worden ingevuld. 
Wij. wil dat inwoners, ondernemers en 
belanghebbenden de kans krijgen om 
samen te bepalen wat het Huis voor de 
Stad voor hen gaat betekenen. Samen 
benoemen zij welke ambities ze hebben 
en hoe ze die met elkaar waar willen 
maken. Alleen zo wordt het écht een 
huis van de stad.

Hoe mooi is het als er één locatie is voor 
een grote verscheidenheid aan culturele 
en welzijnsinstellingen? Wat ons betreft 
maakt het Huis van de Stad dat mogelijk. 
Het moet een gebouw worden waar 
iedereen welkom is, een thuis voor iedere 
Rijswijker. Een ‘stadhuis+’, waar ook 

muziek wordt gemaakt, waar wordt gelezen, 
waar Rijswijkers elkaar ontmoeten en 
waar politiek toegankelijker wordt. Het 
Huis van de Stad brengt mensen samen; 
dat is waar Wij. voor staat.

Het plan gaat uit van een samenwerking 
van veel partijen. Trias, Bibliotheek aan 
de Vliet en Stichting Welzijn Rijswijk zijn 
enthousiast over het plan, wat tot uiting 
komt in een samenwerkingsconvenant. Wij. 
staat achter dit plan omdat uit onderzoek 
is gebleken dat er onder de Rijswijkers 
veel enthousiasme is over deze ontwikkeling.

Wij. ziet zelf al een paar punten die ze in 
zo een alliantie aangepakt wil zien:

• De belangrijkste zorg van de 
   Rijswijkers betreft de financiën: kan  
   het plan uitgevoerd worden binnen de 
   financiële kaders die er zijn? Dit is een 
   randvoorwaarde;

• Het is belangrijk dat alle gebruikers 
   van het Huis van de Stad (instellingen 
   én bezoekers) meedenken over de 
   verdere invulling van het pand en zijn 
   omgeving. Het moet goed bereikbaar, 
   toegankelijk en uitnodigend zijn.

Alliantie Huis van de Stad 
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In Rijswijk zijn er ongeveer 4.500 bedrijven. 
Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor 
een groot deel van de lokale economie.

Ze zorgen voor werkgelegenheid, 
welvaart en een levendige gemeente. Wij. 
vindt dit belangrijk! De ondernemers 
achter deze bedrijven, zijn de mensen 
die banen creëren en initiatieven in gang 
zetten. Wij. wil hen ondersteunen omdat 
zij de drijfveer zijn achter een gezonde 
economie.

Inwoners, ondernemers, milieugroepen,
maatschappelijke partners en andere 
belangengroepen krijgen de kans om mee 
te beslissen in een ondernemen- en 
banenalliantie. Hierin benoemen zij welke 
ambities ze hebben voor de economie 
in Rijswijk en hoe ze die samen willen 
waarmaken. Ze kunnen daarbij op vergaan-
de steun van de gemeente rekenen.

Wij. ziet zelf al een paar punten die ze in 
zo een alliantie aangepakt wil zien:

• In het onlangs gesloten Lokaal Sociaal 
   Akkoord staat beschreven hoe de 
   gemeente werkgevers wil onders
   teunen bij het invullen van de landelijke  
   banen afspraken. Ook wordt er in
   gezoomd op de gemeentelijke dien  
   stverlening vanuit het Werkgeversser
   vicepunt 
   
• Rijswijk én de wijze waarop de 
   gemeente de Social Return on Investment 
    (SROI) vorm gaat geven. Wij. wil dit akkoord 
    compleet uitgewerkt zien samen met 
   ondernemers en maatschappelijke 
   partners in de volgende bestuursperiode.  
   Zo creëren we meer baankansen   
   voor werkzoekenden;

Deze aanpak kan niet op zichzelf staan. 
We moeten het voor ondernemers 
makkelijker maken om juist in Rijswijk 
hun bedrijf te starten (acquisitiebeleid) 
én voor ondernemers die al in Rijswi-
jk gevestigd zijn moet het aantrekkelijk 
blijven om hun bedrijf te continueren 
(relatiebeheer). Hiervoor moet er geïn-
vesteerd worden in onze economische 

centra (winkelcentra In de Bogaard en 
Oud-Rijswijk en de bedrijventerreinen 
Broekpolder en Plaspoelpolder). Dit is 
een blijvende investering in de openbare 
ruimte en de revitalisering van deze 
gebieden. Hierbij kan gedacht worden 
aan de investeringen op het Bogaard-
plein, het klaarmaken voor nieuwe 
ontwikkelingen in de Plaspoelpolder en 
een opwaardering van de openbare ruimte 
in de Herenstraat;

Het belangrijkste is dat de ondernemers 
aangeven op welke wijze zij denken, dat 
de gemeente kan bijdragen aan een 
florerend economisch klimaat in onze 
stad. WIJ. wil hiervoor hernieuwde afsprak-
en maken in een Lokaal bedrijvigheids
akkoord om Rijswijk weer de economische 
motor van de regio te maken;

Wij. wil Economie & Werk bij één bestuurder 
onderbrengen. Om het optimale voor 
Rijswijkers te bereiken zal de hele opgave 
Economie & Werk in samenhang moeten 
worden aangestuurd.

Alliantie Ondernemen & Banen
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Te vaak wordt op het stadhuis bedacht 
wat inwoners nodig hebben. Ideeën uit 
de stad kunnen daardoor geen doorgang 
vinden. Dat moet en kan helemaal anders. 
Wij. heeft in diverse andere gemeenten 
gezien hoe we inwoners beter bij de 
beleidsontwikkeling kunnen betrekken. 
Deze ‘best practices’ op het gebied van 
participatie willen we aanpassen op de 
specifieke Rijswijkse situatie. In zogenoemde 
dialooggroepen krijgen inwoners bijvoor-
beeld vaker de kans om samen te beslissen 
(in plaats van dat de gemeenteraad dat voor 
hen doet). Ook gebruiken we vaker (online) 
oplossingen om ideeën te verzamelen en 
meningen te peilen. Zo sluit beleid beter 
aan bij de wensen van inwoners (en andere 
belanghebbenden).  Daarbij zorgen we er 
uiteraard voor dat iedereen, van jong tot 
oud, mee kan doen. Het is de ambitie om 
eind 2022 een goed model voor heel  
Rijswijk te hebben ontwikkeld én ingezet.

Buurtallianties zijn de toekomst van Rijswi-
jk.  Inwoners moeten meer gaan merken 
dat er wat met hun mening wordt gedaan!
Vaker meebeslissen op thema Meer ruimte 
voor ideeën uit de buurt

Meedoen als problemen ontstaan

In eerste instantie zijn wij van mening 
dat iedereen zijn eigen problemen moet 
oplossen. Natuurlijk bieden we hulp aan 
inwoners, als een neerwaartse spiraal is 

ontstaan en problemen niet (meer) met 
hulp van het eigen sociale netwerk kunnen 
worden opgelost. Een gemeente kan dan 
niet zeggen “zoek het maar uit samen 
met je vrienden, buren en familie”. Er is 
voor de gemeente dan een belangrijke 
rol weggelegd om armoede te bestrijden, 
schuldhulpverlening te bieden en goede 
ondersteuning te verlenen vanuit de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 
Ook inwoners met een beperking, van 
welke aard dan ook, verdienen onze hulp.

Wij. gaat uit van de kracht van inwoners 
om zelf de schouders onder hun proble-
men te zetten. Bij de ondersteuning uit de 
WMO wil Wij. een gedegen partnerschap 
met de zorgaanbieders zodat we samen 
kunnen sturen op kwaliteit en keuzevri-
jheid voor de inwoners. We willen dat 
inwoners de zorg krijgen die bij hen past.

Werk

Betaald werk is de belangrijkste weg uit 
(financiële) armoede. Werk zorgt naast 
inkomen ook voor stevige sociale 
verbanden en geeft identiteit. Om ieder-
een zoveel mogelijk werkkansen te bieden 
wil Wij. maatwerk bieden aan werkzoek-
enden om ze “werkklaar” te maken. Re-in-
tegratie blijft belangrijk. De manier waarop 
we dat doen stemmen we af met werk-
gevers en werkzoekenden. Daarnaast 
moet Rijswijk werkplekken blijven bieden 

voor inwoners die niet naar een reguliere 
baan kunnen. Het ‘nieuw beschut werk’ 
moet ook echt een beschutte werkplek 
blijven tegen goede arbeidsvoorwaarden;

Armoedebestrijding

Als je op of onder het bestaansminimum 
leeft, niet kunt werken of financiële 
problemen hebt dan verdien je extra 
ondersteuning van de gemeente. Vooral 
kinderen die in armoede moeten opgroeien 
verdienen die steun. Wij. wil ‘kindregelingen’ 
die de gemeente Rijswijk de afgelopen 4 jaar 
heeft ingezet voortzetten. Kinderen moet de 
kans krijgen om op te groeien tot zelfstandige 
en zelfbewuste inwoners. Meedoen op 
school en in de samenleving is daarvoor 
essentieel. De gemeente springt bij als dat 
in het geding komt. Ook voor ouderen en 
chronisch zieken moet de gemeente extra 
regelingen treffen. De gemeente kan 
echter dit niet alleen. Gelukkig kent Rijswi-
jk veel inwoners en instellingen die andere 
Rijswijkers (willen) helpen. Het armoedepact, 
waarin veel partijen hun bijdrage leveren in 
de armoedebestrijding, is daarvan het lev-
ende bewijs. Wij. wil dat de gemeente blijft 
inzetten op die samenwerking;

Alliantie Meedoen
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Gezondheid wordt door Nederlanders 
gezien als een van de belangrijkste zaken 
in het leven. Het vervelende is dat 
gezondheid vaak pas gewaardeerd wordt 
wanneer deze minder wordt. Daarom is 
het belangrijk dat we initiatieven 
ondersteunen om de gezondheid op pijl 
te houden of zelfs bevorderen. Wij. zet 
in op samenwerking tussen inwoners en 
organisaties om van Rijswijk een fitte, 
vitale en vooral gezonde gemeente te 
maken!

Inwoners, ondernemers, maatschappelijke 
partners en andere belangengroepen 
vormen samen een alliantie Gezondheid. 
Hierin benoemen zij welke ambities ze 
hebben voor vitaliteit en gezondheid in 
Rijswijk en hoe ze die samen willen 
waarmaken.

Wij. ziet zelf al een paar punten die ze in 
zo een alliantie aangepakt wil zien:

• Nieuwe initiatieven die de gezondheid 
versterken worden samen met de stad 
ingevuld. Denk hierbij aan beweging-
smogelijkheden buiten zoals fitness-
apparaten (zoals op het Scheveningse 
strand) en mooie hardlooppaden met 
gymtoestellen. 

• Jong en oud aan het bewegen krijgen 
verdient extra inzet, omdat dit be-
wezen goed is voor ‘lijf en leden’. De 
inzet van alle partijen, commercieel 
en niet-commercieel, blijft hierbij van 
belang. Initiatieven op dit vlak kunnen 
op steun rekenen als daaraan behoefte 
vanuit de samenleving bestaat.

• Allianties van Rijswijkse instellingen die 
zich richten op een verdere bewust-
wording en ontmoediging moeten op 
steun van de gemeente kunnen rek-
enen. Denk hierbij aan initiatieven als 
“een rookvrije generatie” of publiek-
scampagne die mensen bewust met 
alcohol laten omgaan, zoals IkPas;

Deze Wij. Gezondheid alliantie moet 
Rijswijk de gezondste gemeente van de 
regio maken.

Alliantie Gezondheid
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Rijswijkers zijn trots op de woonkwaliteiten 
van hun stad, zo blijkt uit onderzoek. Je 
kunt redelijk rustig en groen wonen in een 
stad waar bijna alle voorzieningen dichtbij 
zijn.

Inwoners, ondernemers en belangengroep-
en vormen samen per wijk een woonallian-
tie. Hierin benoemen zij welke ambities 
ze hebben voor hun wijk en hoe ze die 
samen in willen gaan vullen: 
De Wij. Woonalliantie.

Wij. ziet zelf al een paar punten die ze in 
zo een alliantie aangepakt wil zien:

In Rijswijk kun je met elke portemonnee 
wonen: van villa tot portiekflat, Rijswijk 
heeft het. Het is goed voor de stad dat 
gemêleerd wonen in Rijswijk mogelijk is. 
Aan die gemêleerdheid moeten we wel 
blijven werken. Wijken mogen niet te 
eenzijdig voor de minder draagkrachtigen 
worden gebouwd of juist alleen voor de 
beter gesitueerden;

Wij. wil in Rijswijk Buiten ook meer gaan 
bouwen voor jonge gezinnen die hun 
wooncarrière nog moeten starten en niet 
gelijk een middelduur koophuis kunnen 

betalen. Teveel Rijswijkers geven aan dat 
Rijswijk Buiten voor hen financieel 
onhaalbaar blijkt. Dat is onbestaanbaar 
voor zo’n groot stadsdeel;

Op inbreidingslocaties in de stad moet 
hoog stedelijk wonen in een middelduur 
segment mogelijk worden. Zo zijn onze 
wijken het best leefbaar en kunnen voor-
zieningen, op een laagdrempelige manier 
beschikbaar blijven voor ons allemaal;

Met woningcorporaties en huurders moeten 
prestatieafspraken worden gemaakt over 
het up-to-date brengen van de sociale 
woningvoorraad;

Voldoende woningvoorraad: in samenspraak
met woningcorporaties moet de woning-
voorraad  vergroot worden en moeten we 
zoeken naar mogelijkheden voor starters;

Met ontwikkelaars, woningcorporaties, 
huurdersvertegenwoordigers en 
eigenaren moeten we samen koers en 
richting geven aan een duurzame toekomst 
van onze stad, zodat het wonen in Rijswijk een 
plaats is om trots op te blijven. 

De buurten en wijken

Wij. wil inwoners nadrukkelijker betrekken 
bij de eigen leefomgeving. Te vaak wordt 
op het stadhuis bedacht wat een wijk 
nodig heeft. Ideeën van inwoners in de 
wijk op het gebied van inrichting van de 
openbare ruimte en inzet van welzijnsvoor-
zieningen kunnen daardoor geen doorgang 
vinden. Dat moet helemaal andersom. Wij. 
heeft in andere gemeenten gezien hoe de 
bewoners aan het roer kunnen staan, aan 
de hand van gesprekstafels of dialooggroepen. 
Dat wil Wij. ook in Rijswijk. Het is de ambitie 
om eind 2022 een goed model voor heel 
Rijswijk te hebben ingezet.

Alliantie Wonen
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Alliantie Groen, Schoon & Veilig

Wij. Rijswijk

Wij. luistert naar inwoners. Eén aspect 
waar de Rijswijkers zich over hebben 
uitgesproken is dat ze waarde hechten 
aan het groen in de stad. Dit blijkt uit de
stadsvisie van Rijswijk, waar veel bewoners 
hun stem lieten horen. Rijswijkers zien het groen 
in de stad, de parken en de landgoederen-
zone als een van de sterke punten van 
Rijswijk. De groenzones, versterken én 
beschermen is belangrijk. Naast de aan-
dacht voor groen zijn twee van de kern-
waarden voor een prettige woonplaats: 
een schone 
woonomgeving en een veilige woonomgeving.

Dit zijn voor Wij. twee belangrijke factoren 
die naast de groenzones worden besproken 
in de Groen-, Schoon- en Veilig-alliantie. 
De inwoners van Rijswijk gaan hierover 
meebeslissen!

Wij. ziet zelf al een paar punten die ze in 
zo een alliantie aangepakt wil zien:

De gemeente moet investeringen in de 
landgoederenzone én het nieuwe stadspark 
Wilhelminapark doorzetten. Dit zijn twee 
van de grotere groengebieden in Rijswijk 
waar volop gebruik van wordt gemaakt;
Daar waar de kwaliteit van het buurt-

groen kan worden verbeterd, moet dit in 
samenspraak met de bewoners gebeuren;

Rijswijk wordt steeds veiliger, zo blijkt uit 
cijfers. Dat komt mede door de dagelijkse 
inzet van de hulpdiensten. Die moeten 
voor Rijswijkers dan ook goed bereikbaar 
en beschikbaar blijven. Vooral het aantal 
wijkagenten én de loketfunctie van het 
bureau zijn belangrijk. We moedigen 
buurtinitiatieven zoals buurtpreventie en 
app-groepen aan;

Rijswijk is in de gelukkige positie dat 
inwoners zich bijna dagelijks voor schoon 
en veilig inzetten, of dat nou in de vorm 
van buurtpreventie of zwerfvuil prikken in 
de landgoederenzone is. De gemeente moet 
deze helden optimaal ondersteunen;

Er zijn ook mensen die onze stad vervuilen 
en onveilig maken. Hier moet streng op 
gehandhaafd worden.;

Avalex moet haar dienstverlening aan 
onze inwoners op orde hebben (tijdig 
legen containers) en we streven naar nul 
procent restafval door nieuwe manieren 
van afvalscheiding en afvalverwerking. 
De gemeentelijke handhavers mogen 

meer prioriteit geven aan het opsporen 
van vervuilers en hen beboeten. Dit 
geldt ook voor zaken als hondenpoep;

Met de buurtpreventie, de vuilprikkers, de 
wijkagenten, handhaving én gemeente 
worden concrete afspraken gemaakt 
over een ieders rol en wat er van elkaar 
verwacht mag worden. De Wij. -Groen, 
Schoon en Veilig Alliantie.
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De gezegden ‘Wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst’ en ‘It takes a village to raise 
a child’, ken je wellicht. Wij. omarmt 
deze gedachten en wil investeren in het 
vergroten van kansen voor kinderen én 
jongeren. De cultuursector, het onder-
wijs én de jeugdvoorzieningen 
vormen samen een alliantie, waarbij ze 
ook jeugd en jongeren serieus betrekken. 
Deze alliantie benoemt ambities en de 
manier waarop die worden waargemaakt. 
Wij. ziet zelf al een paar punten die ze in 
zo een alliantie aangepakt wil zien:

Kinderen & Jongeren

De betrokkenheid van kinderen en 
jongeren in Rijswijk willen we stimuleren. 
Dat begint met kinder- en jongeren-
participatie (die verder gaat dan de (her-)
inrichting van speel-/hangplekken). We 
leren kinderen en jongeren dat ze zélf in-
vloed kunnen uitoefenen op de maatsch-
appij; In samenwerking met Welzijn Rijswijk, 
Don Bosco, scouting-, sport- en andere 
verenigingen willen we kinderen meer 
kansen bieden en ouders/verzorgers 
ondersteunen in het laten opgroeien van 
hun kinderen tot weerbare en zelfbewuste 
Rijswijkers. Doelgerichte bijdragen voor 
concrete activiteiten, behoren wat ons 
betreft tot de mogelijkheden;

Rijswijk (gemeente en samenleving) kan 
meer kan doen voor onze jongeren. We 
willen niet voor hen beslissen, maar met 
komen tot een jongerenbeleid waar 
écht behoefte aan is. Wij. is de eerste 
partij met een eigen jongerenafdeling; 
Gezinnen die sociaaleconomisch tot 

de minima behoren groeien vaak op in 
armoede. Zij verdienen hulp zodat ook 
deze kinderen voldoende kansen krijgen. 
Dat geldt ook voor Rijswijkse jongeren 
die een vorm van jeugdzorg nodig 
hebben. (zie hiervoor de Wij. – Meedoen
alliantie). In Rijswijk Buiten groeit nu een 
heel nieuwe generatie van jonge 
Rijswijkers op. Ook voor hen moeten we 
voldoende voorzieningen realiseren (in 
samenspraak met kinderen en ouders).

Onderwijs

Goede onderlinge afspraken tussen 
gemeente en onderwijs zijn essentieel 
om onderwijs van de hoogst haalbare 
kwaliteit te kunnen bieden; Wij. is trots 
op het diverse aanbod van onderwijs in 
de stad; alle niveaus zijn voor handen. 
Dat vinden we belangrijk. Zo kunnen 
ouders  kiezen welk type onderwijs het 
beste bij hun kind past; 

Wij. moedigt scholen aan een samenwerking 
aan te gaan met andere instellingen in 
Rijswijk op het gebied van bijvoorbeeld 
cultuur- en milieueducatie, sport, gezonde 
voeding en vrijetijdsbesteding; Wanneer 
het minder goed gaat met schoolgaan-
de jongeren dan zet de gemeente in op 
begeleiding en een goede aanpak om 
vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.

Cultuur

Het aanspreken van de verbeelding en 
stimuleren van de eigen creativiteit is 
goed voor jong en oud. Cultuur ontwikkelt 
talenten en levert een bijdrage aan de 
aanpak van maatschappelijke vraagstuk-

ken; Rijswijk mag zich rijk rekenen met 
een uitgebreid cultureel aanbod op 
zowel professioneel als amateurniveau. 
Als stad dragen we hier via subsidies 
aan bij. Sommige instellingen bereiken 
grote groepen Rijswijkers die gebruik-
maken van het aanbod. De stad krijgt 
hier waar voor zijn geld. Deze instellingen 
vernieuwen continu hun aanbod en 
sluiten goed aan bij de vraag van de
Rijswijkers. Dat moedigen we aan! 

De financiële bijdrage (subsidie) aan in
stellingen moet daarom in verhouding 
blijven tot gestelde doelen en geleverde 
activiteiten. Subsidies zouden niet 
automatisch moeten toenemen. Sterker 
nog, ze moeten doelmatig zijn. 
Voorzieningen die niet of onvoldoende 
aansluiten bij de wensen en behoefte 
in de stad moeten worden afgebouwd. 
Wij. maakt zich zorgen over Museum 
Rijswijk. Samen met de stad, ondernemers 
in Oud-Rijswijk en regionale partners 
moet een nieuw concept voor het 
Tollenshuis worden bedacht. Hierin 
moet cultuurhistorie met aantrekkelijke 
publiekstrekkers worden samengebracht.

Alliantie Geniet & Verwonder
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Wij. Rijswijk

Rijswijk ligt in het hart van de metropoolregio 
Rotterdam-Den Haag en dat zorgt voor 
veel verkeersdrukte. Als je letterlijk een 
kruispunt bent, dan krijg je ook veel ver-
keer te verstouwen met als gevolg dat het 
in Rijswijk met regelmaat vastloopt.  
De opening van de Rotterdamse Baan 
(juli 2020) zou de broodnodige verlicht-
ing moeten bieden voor de Haagweg en 
omgeving. Wij. wil met de bewoners 
die rond drukke verkeerspunten wonen 
blijvend in gesprek over hoe de overlast 
tot die tijd zoveel mogelijk kan worden 
beperkt. Na de opening van de tunnel 
wil Wij. goed in de gaten houden hoe de 
verkeersstromen zich ontwikkelen.

Wij. ziet, naast de Rotterdamse Baan, 
meerdere oplossingen in Rijswijk om het 
verkeer te reguleren.  
Inwoners, ondernemers, milieugroepen, 
mobiliteitsexperts en andere belangen-
groepen vormen samen een mobilite-
itsalliantie. Hierin benoemen zij welke 
ambities ze hebben voor het verkeer en 
de infrastructuur in Rijswijk en hoe ze die 
samen vorm willen geven. Zo krijgen alle 
belanghebbenden de kans om mee te 
beslissen.

Wij. ziet zelf al een paar punten die ze in 
zo een alliantie aangepakt wil zien: 

De Prinses Beatrixlaan is een verkeersader 
die het verkeer in Steenvoorde en Rijswijk-
Midden met regelmaat ‘op slot’ zet. Over 
Prinses Beatrixlaan gaat veel verkeer 
voor Den Haag-Zuid West en de A4. De 
Prinses Beatrixlaan heeft daarmee (net 
als de Rotterdamse Baan) een sterke 
regionale functie. Ondertunneling van de 
Beatrixlaan kan een oplossing zijn, maar 
niet een oplossing die Rijswijk kan of 
moet betalen. 

De regio zal aan moeten geven welke visie 
zij op het “regionale” karakter van de weg 
heeft en zal daarbij ook de portemonnee 
moeten trekken. Als dat niet gebeurt, is 
Rijswijk genoodzaakt te concluderen dat 
de Prinses Beatrixlaan een lokale weg is 
en zal zij maatregelen moeten nemen die 
het lokale verkeer vanuit de wijken 
bevorderen. Als het aan Wij. ligt, hoeft 
het zover niet te komen. Daarom moet 
een alliantie van Rijk-Metropoolregio-Den 
Haag en onze gemeente werken aan een 
oplossing waar onze inwoners actief over 
mee gaan denken. Openbaar vervoer en 
alternatieve vervoersvormen zijn hierbij 
ook nadrukkelijk in beeld. Wij. is er van 

overtuigd dat hier de toekomst van 
mobiliteit ligt;
Inwoners hebben goed zicht op de 
verkeersveiligheid in hun wijken en 
buurten. De gemeente gaat samen met 
inwoners, ondernemers en maatsch-
appelijke instanties aan de slag met sig-
nalen van verkeersonveiligheid en komen 
samen tot oplossingen. In de afgelopen 
periode is in Rijswijk het belanghebben-
den parkeren ingevoerd, nadat Den Haag 
in Laak betaald parkeren invoerde. Wij. is 
van mening dat ‘belanghebbenden-park-
eren’ nodig is om de schaarse parkeerruim-
te in onze stad op een correcte wijze 
tussen bewoners, bezoekers en winkelend 
publiek te verdelen. Kunnen parkeren 
in je eigen wijk vinden we erg belangrijk! 
Trots is Wij. op de parkeerregelingen 
voor mantelzorgers en het vereniging-
sleven. Die moeten blijven bestaan;

Na een rommelige start van de 
invoering van het nieuwe parkeerbeleid 
is het nu van belang te evalueren wat er 
mis is gegaan en wat er verbeterd kan 
worden. Dit moet prioriteit worden van 
de nieuwe wethouder ‘Stad’. Inwoners 
worden ook daarbij actief betrokken.

Alliantie Mobiliteit
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