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Meebeslissen 
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 het verbeteren van het 
parkeerbeleid), vragen we de mening van inwoners/
belanghebbenden. We geven je veel vaker dan nu de 
kans om mee te beslissen.

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

Haalbare plannen
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).

De nieuwe politieke beweging Wij. wil af 
van de ivoren toren waar ‘politici’ over 
de hoofden van de ‘burgers’ beslissen. 
Waar de politiek nog veel te ver van de 
‘gewone mens’ afstaat, terwijl we allemaal 
gelijkwaardige inwoners zijn. In de komende 
vier jaar kunnen we niet alleen figuurlijk, 
maar ook letterlijk uit die toren. Naar een 
Huis van de Stad waar we de gemeentelijke 
dienstverlening weer echt om de inwoners 
laten draaien. Maar vooral gaan we onze 
stad samen nog mooier maken!  
 
In ons programma werken we samen met 
mensen in de stad aan een Rijswijk om nóg 
trotser op te zijn en waar iedereen erbij 
hoort. Die ‘samenwerkingsverbanden’ 
noemen we stadsallianties. Besluiten 
nemen we vaker samen met de inwoners 
in plaats van voor de inwoners.  Aan de 
voorzijde van een beslissingstraject en 
niet pas achteraf. Er is dus nog heel veel 
ruimte voor jouw mening en ideeën. Zo 
weet je zeker dat je niet kiest voor onhaalbare 
plannen of loze beloften. Bovendien telt 
je stem niet alleen nu, maar veel vaker. 
Juist ook na de verkiezingen. Deze krant 
geeft je een indruk van onze plannen die 
we graag samen met jou verder vormgeven.

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

Ook over parkeren bepalen we samen
Het parkeersysteem stemmen we na evaluatie verder af op 
de wensen van inwoners. 

Meer regie over je eigen wijk
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.

Duurzaam en gezond
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.

Afspraak = afspraak
Blijven praten en beslissingen terugdraaien helpt ons 
niet verder. Met Wij. gaan we vooruit.

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

                                     
Op de achterzijde van deze krant vind je onze verkiezingsposter. 
Wil je ons steunen? Hang deze dan voor je raam en maak kans op 
een diner voor het gezin (max. 5 personen). Dubbel kans maken? 

Plaats dan een foto en tag @Wij. op Facebook.  
Zo ben Jij! de kracht van Wij.

LIKE, DEEL EN         WIN

WIJ. DOET JE DEZE BELOFTEN:



Jeanne (87) weet als geen 
ander wat belangrijk is  
voor ouderen

Daniil zet zich in voor  
gehandicapten in Rijswijk

Jeffrey brengt zijn  
studie bestuurskunde 
in praktijk

Cheryl snapt wat  
(jonge) ondernemers  
nodig hebben

Linda weet wat het is om 
mantelzorger te zijn

Bea wil culturen bij  
elkaar brengen

Ilse creëert kansen  
voor werkzoekenden

Jordy werkt aan een  
goede gezondheid 
voor elke Rijswijker

Wij. Rijswijk

Een Rijswijk om nog trotser op te zijn 
 
Wij. Rijswijk wil de politiek zó veranderen dat je vaker kunt meebeslissen over thema’s die jij belangrijk vindt. Zo maken we samen een stad om nog 
trotser op te zijn. Je stemt bij ons niet op een partijprogramma waarvan je maar weer moet afwachten wat ervan wordt waargemaakt, maar weet 
zeker dat er nog ruimte is voor jouw ideeën. Daarnaast willen we dat de dienstverlening in de stad weer écht om jou gaat draaien. Wat ons betreft 
maken we van Rijswijk de klantvriendelijkste gemeente van Nederland.

Freek wil dat Rijswijk
 nog groener wordt

Wij. Rijswijk wil (onder andere): 
•  Uitmuntende service vanuit het stadhuis
•  Inwoners laten meebeslissen over hun wijk en stad
•  Parkeerbeleid verbeteren na evaluatie
• Ruimte en budget voor ideeën van inwoners
• Een Rijswijk waar je trots op kunt zijn zodra  
 je de stad inrijdt (per fiets, OV én auto)
• Goede voorwaarden voor ondernemers
• Een begroting die op orde blijft
• Behoud van een groene stad
• Meer levendigheid met activiteiten voor  
 alle leeftijden

Wil je meer weten? Bekijk dan onze ‘plannen voor  
de stad’ op wijrijswijk.nl.  

Bereikbaar voor jou 
Als wethouder Sociale zaken, Zorg en Volksgezondheid 
heeft onze lijsttrekker Björn Lugthart de WhatsApp-spreekuren 
bedacht. Ook bij Wij. mag je ons appen met je vraag of idee op 
06 15 25 26 26. Mailen mag natuurlijk ook naar info@wijrijswijk.nl.

Björn bewijst dat  
politiek toegankelijk 
kan zijn

Meer weten over de mensen van Wij. Rijswijk? Kijk dan op wijrijswijk.nl

Natuurlijk geloof je ons pas als je merkt dat er écht naar je wordt geluisterd 
en vooral dat er ook wat met je mening wordt gedaan. Dat snappen we. 
Zo zijn we bij Wij. ook! En dat is precies de reden dat we een eigen 
partij hebben opgericht. Te vaak voelden we ons niet gehoord, terwijl de 
partijen namens de inwoners zouden moeten spreken. Te vaak zien we 
dat bevolkingsgroepen uit elkaar worden gedreven in plaats van dichter 
bij elkaar gebracht. Laten we in Rijswijk samen bewijzen dat het anders 
kan. Help je ons mee om de politiek in beweging te krijgen?  
 
Nieuw maar met aantoonbare successen
We zijn een nieuwe partij met de nodige verjonging, maar ook met veel 
(levens)ervaring. Onze oudere leden, zoals Jeanne (87), weten inmiddels 
zin en onzin te scheiden. Daar maken we graag gebruik van! Ook onze 
lijsttrekker Björn Lugthart heeft als wethouder in de afgelopen vier jaar 
al de nodige successen geboekt. Zo kwam hij door belanghebbenden te 
betrekken op vernieuwende wijze tot een succesvol beleid waarmee armoede in 
Rijswijk is teruggedrongen, is het Bevolkingsonderzoek borstkanker terug en 
bedacht hij de campagne ‘IkPas’. Wij. Rijswijk realiseerde vorig jaar bovendien 
de prijs voor de meest actieve oudere, een eigen jongerenafdeling, Wij-
willigersbank en de Wegwijzer Zorg & Welzijn. 

Meer weten?  
Kijk op wijrijswijk.nl

Fotografie: MADimage &  
Tino van Dam Fotografie
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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 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.

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:

•Als inwoner, vereniging of 
 ondernemer zou je niet afhankelijk 
 moeten zijn van de aanwezigheid 
 van jouw contactpersoon op het 
 moment dat je wilt weten wat de status 
is van jouw aanvraag, met een goed 
systeem kan iedereen je van dienst 
zijn;

•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 
   instelling komt in de genen van de 
   contactambtenaren. Ze worden daarin 

geschoold, getraind en daarop beoordeeld. 
De Rijswijkers gaan die dienstverlening 
beoordelen na het klasntcontact van de 
feedback kan en moet de gemeente leren;

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

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

•Geïntegreerde en snellere dienstverlening 
bij zorg- en hulpvragen: de persoon 
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. 

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; 

• 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 



Wij. Rijswijk

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 ondernemers 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 vergaande 
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 ondersteunen 

bij het invullen van de landelijke banen
   afspraken. Ook wordt er ingezoomd op de 
 gemeentelijke dienstverlening vanuit 

het WerkgeversservicepunRijswijk 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;

• We moeten het voor ondernemers 
makkelijker maken om juist in Rijswijk 
hun bedrijf te starten (acquisitiebeleid) 
én voor ondernemers die al in Rijswijk 
gevestigd zijn moet het aantrekkelijk 
blijven om hun bedrijf te continueren 
(relatiebeheer). Hiervoor moet er 

   geïnvesteerd 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 Bogaardplein, 
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 

   afspraken maken in een Lokaal bedrijvig-
  heidsakkoord 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



Wij. Rijswijk

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 beleidsontwik-
keling kunnen betrekken. Deze ‘best practices’ 
op het gebied van participatie willen we 
aanpassen op de specifieke Rijswijkse 
situatie. 

In zogenoemde dialooggroepen krijgen 
inwoners bijvoorbeeld 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 onze de ambitie om eind 2022 een 
goed model voor heel Rijswijk te hebben 
ontwikkeld én ingezet. 

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

Meedoen wanneer er problemen ontstaan 
In eerste instantie zijn wij van mening dat 
iedereen zijn eigen problemen moet oplossen. 
Natuurlijk bieden we hulp aan inwoners, 
wanneer 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”. Op dat moment is er 
voor de gemeente een belangrijke rol 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 problemen te 
zetten. Bij  ondersteuning vanuit de WMO 
wil Wij. een gedegen partnerschap met de 
zorgaanbieders zodat we samen aan kunnen 
sturen op kwaliteit en keuzevrijheid 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 iedereen zoveel 
mogelijk werkkansen te bieden, wil Wij. 
maatwerk bieden aan werkzoekenden om 
ze “werkklaar” te maken. Re-integratie blijft

belangrijk. De manier waarop we dat 
doen stemmen we af met werkgevers en 
werkzoekenden. Daarnaast moet Rijswijk 
werkplekken blijven bieden aan inwoners 
die niet naar een reguliere baan kunnen. 
Het ‘nieuw beschut werk’ moet ook echt 
een beschutte werkplek blijven tegen 
goede arbeidsvoorwaarden.

Armoedebestrijding 
Wanneer je op of onder het bestaansminimum 
leeft, niet kunt werken of financiële problemen 
hebt dan verdien je extra ondersteuning 
vanuit de gemeente. Vooral kinderen die 
in armoede opgroeien verdienen die steun. 
Wij. wil ‘kindregelingen’ die de gemeente 
Rijswijk de afgelopen vier jaar heeft ingezet 
voortzetten. Kinderen moet de kans krijgen om 
op te groeien tot zelfstandigeen zelfbewuste 
inwoners. Meedoen op school en in de 
samenleving is daarvoor essentieel. De 
gemeente springt bij zodra dat in het geding 
komt. Ook voor ouderen en chronisch 
zieken moet de gemeente extra regelingen 
treffen. De gemeente kan dit echter niet 
alleen. Gelukkig kent Rijswijk veel inwoners 
en instellingen die andere Rijswijkers 
(willen) helpen. Het armoedepact waarin 
veel partijen hun bijdrage leveren in de 
armoedebestrijding is daarvan het levende 
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. Daarom is het belangrijk dat 
we initiatieven ondersteunen om de 
gezondheid op pijl te houden of te bev-
orderen. 

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’n alliantie aangepakt wil zien:

• Nieuwe initiatieven die de gezondheid 
versterken worden samen met de stad 
ingevuld. Denk hierbij aan bewegings-

   mogelijkheden buiten zoals fitnessapparaten 
  (zoals op het Scheveningse strand) en 

mooie hardlooppaden met gymtoestellen; 

• Jong en oud aan het bewegen krijgen 
verdient extra inzet, omdat dit bewezen 
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 bewustwording 

   en ontmoediging moeten op steun van 
de gemeente kunnen rekenen. Denk 
hierbij aan initiatieven als “een rookvrije

   generatie” of publieks-campagnes die 
 mensen bewust met alcohol laten 

omgaan, zoals “IkPas”;

Deze Wij. Gezondheidalliantie 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 belangengroepen  
vormen samen per wijk een woonalliantie. 
Hierin benoemen zij welke ambities ze 
hebben voor hun wijk en hoe ze die 
samen in willen gaan vullen.  

Wij. ziet zelf al een paar punten die ze in 
zo’n 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 mogelijk is. Daar 
aan 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 RijswijkBuiten 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 RijswijkBuiten 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 
   voorzieningen, 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 
  woningvoorraad 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 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 welzijnsvoorzieningen 
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



Wij. Rijswijk

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 landgoederenzone 
als sterke punten. Wij. wil de groenzones, 
versterken én beschermen. 

Naast de aandacht voor groen zijn twee 
van de kernwaarden voor een prettige 
woonplaats: een schone en veilige 
woonomgeving.

In de Groen-, Schoon- en Veilig-alliantie, 
gaan de inwoners hierover meebeslissen!

Wij. ziet zelf al een paar punten die ze 
in zo’n 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 

  buurtgroen 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 worden gehandhaafd;

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

• Met de buurtpreventie, de vuilprikkers, 
de wijkagenten, handhaving én 

 gemeente worden concrete afspraken 
gemaakt over ieders rol en wat er van 
elkaar verwacht mag worden. De Wij. 
Groen, Schoon en Veilig Alliantie.

Alliantie Groen, Schoon & Veilig



Wij. RijswijkWij. Rijswijk

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 onderwijs 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 jongerenparticipatie (die 
verder gaat dan de (her-)inrichting van speel-/
hangplekken). We leren kinderen en jongeren 
dat ze zélf invloed kunnen uitoefenen op de 
maatschappij; 

• 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 schoolgaande 
    jongeren dan zet de gemeente in op begeleiding 
   en een goede aanpak om vroegtijdig school-
    verlaten 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 vraagstukken; 

• 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 gebruikmaken 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 instellingen 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



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 verkeer te 
verstouwen met als gevolg dat het in 
Rijswijk met regelmaat vastloopt. De 
opening van de Rotterdamse Baan (juli 
2020) zou de broodnodige verlichting moeten 
bieden voor de Haagweg en omgeving. 

Wij. wil met de bewoners die rond drukke 
verkeerspunten wonen blijvend in gesprek 
over hoe de overlast 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 belangengroepen vormen samen 
een mobiliteitsalliantie. 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-Metropool-

  regio-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
  maatschappelijke instanties aan de slag 

met signalen van verkeersonveiligheid 
en komen samen tot oplossingen. In 

   de afgelopen periode is in Rijswijk het 
       belanghebbenden parkeren ingevoerd, nadat 

Den Haag in Laak betaald parkeren invoerde. 
Wij. is van mening dat ‘belanghebbenden-

 parkeren’ nodig is om de schaarse  
parkeerruimte 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 parkeer 
regelingen voor mantelzorgers en het 
verenigingsleven. 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



Wij. Rijswijk

De Martinifabriek: 
De maatschappelijke en sociale verzamelplaats in het Zuid-Hollandse Rijswijk.
 
De Martinifabriek, een markant gebouw gevestigd op het Rijswijkse bedrijventerrein 
in de Plaspoelpolder, waarbij bewust ondernemen en samenwerken 
centraal staan. In de Martinifabriek zijn bedrijven, ondernemingen en 
stichtingen gevestigd die werken aan een belangrijk gezamenlijk doel: het 
creëren van sociale impact! Het einddoel is om binnen de Martinifabriek 
iedereen die iets wil bijdragen aan een betere, duurzame en sociale maatschappij 
de kans te geven om dit te bewerkstelligen. Uit dit ideaal is het idee ontstaan 
om in samenwerking met het WSP Rijswijk in de Martinifabriek, 
Werkervaringstrajecten en een Leerwerkproject te starten, waarbij er op een 
professionele wijze mensen ondersteund, opgeleid en begeleid worden 
naar werk en deze groep Werkfit te maken.

Hiernaast is De Martinifabriek ook een door het Ecabo, GOC en SBB erkend 
leerbedrijf en zijn wij gecertificeerd partner van het UWV. Wij geloven dat 
alles wat aandacht krijgt groeit en ervaren dit ook in samenwerking met 
onze partners. Samen bereiken wij meer is ons motto.

Wij. Rijswijk

Fitter, gezonder en gelukkiger

Tim Könings is fysiotherapeut en betrokken ondernemer in 
Rijswijk: “Meewerken aan een fitter, gezonder en gelukkiger 
Rijswijk, dat is wat ik wil. Met meer wij en minder ik! Laten we 
er samen voor gaan!

Gaan gezondheid en een gezonde leefomgeving jou ook aan 
het hart? En wil jij dat iedereen mee kan doen?
Stem dan 21 maart op Wij.
 
Tim Konings, Lijst 12 nummer 47



Wij. Rijswijk

openingstijden:

woensdag t/m zondag
11.00 tot 18.00 uur

 Trouwen op locatie  Feesten
Diner  Rondvaarten  Receptie

voor info en open dagen kijk op www.vlietzigt.nl  

Jaagpad 7 Rijswijk  015 213 1004  info@vlietzigt.nl  www.vlietzigt.nl
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Diner  Rondvaarten  Receptie
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Jaagpad 7 Rijswijk  015 213 1004  info@vlietzigt.nl  www.vlietzigt.nl

Wij. Rijswijk

Leuke fotoshoot of mooie 
profielfoto’s? 
 
Fotograaf Danny van Dam gaat graag met je in gesprek over  
jouw wensen. De mogelijkheden varieren van studiofotografie tot 
een inspirerende foto op een buitenlocatie. 
 
Meer weten? 
Bekijk de website www.madimage.nl of stuur een mail met je 
vragen naar Danny (danny@madimage.nl).



Wij. Rijswijk

Resultaten

Behaalde resultaten
Onze beweging heeft de nodige verjonging, maar zeker ook de 
benodigde ervaring om Rijswijk goed te besturen.Als Wethouder 
Sociale Zaken, Zorg & Volksgezondheid heeft onze lijsttrekker, 
Björn Lugthart, veel resultaten behaald, zoals: 

• Samen met werkgevers creëerden we werkkansen
• Met partijen in de stad drongen we armoede aantoonbaar terug
• Veel aandacht en ondersteuning gaven we aan mantelzorgers
• Voor kinderen creëerden we ontwikkelingskansen
• Met betrokken bewoners realiseerden we buurtinitiatieven
• Samen maakten we Rijswijk fitter en gezonder



Wij. Rijswijk

Ik ben waarschijnlijk net als jij. Enthousiast, 
een aanpakker, kan niet dat bestaat voor 
mij niet. Ik ben sociaal betrokken, vooral bij 
mensen die het moeilijker hebben. Ik heb 
geen gezin, wel een geweldig nichtje Fleur 
(7) en een neefje Sam (10). 

Waar ik in geloof
Ik geloof er echt in dat wij samen Rijswijk nog mooier 
kunnen maken als wij onze beperkte tijd positief 
en effectief inzetten. Door samen te werken en 
oplossingen te zoeken kun je ver komen. We realiseren 
ons onvoldoende hoeveel invloed we kunnen hebben 
op de wereld om ons heen! En hoeveel effect die 
wereld om ons heen weer op ons heeft! Daarom 
is het belangrijk Rijswijk mede vorm te geven, het 
bepaalt voor een deel je leven.

Wie ik ben
Net als veel mensen zie ik vaak goed hoe iets niet 
moet. Om te bedenken hoe het dan wel moet is een 
stuk lastiger en voor mij een uitdaging. Mijn stijl is 
om niet stil te zitten en te klagen. Als er zaken zijn 
die beter kunnen, ga ik aan de slag. Dat actieve zat 
er al vroeg in. Toen ik een jaar of 11 was werden er 
op de tennisvereniging toernooien georganiseerd 
voor de ouderen. Voor mij het moment om een 
technische jeugdcommissie op te zetten om ook 
toernooien voor de jongeren te organiseren. Niet 
wachten tot dat een ander het voor je doet, maar 
zelf het liefst met anderen aan de slag gaan.

In mijn werkzame carrière zet dat gedrag zich voort. 
Tijdens een fusie van mijn werkgever werden de 
belangen van de medewerkers naar mijn mening 
niet optimaal behartigd. Dat was het moment voor 
mij om te kandideren als lid van de ondernemingsraad, 
waarvan ik later voorzitter werd.

Toen mij in 2014 gevraagd werd om wethouder in 
Rijswijk te worden heb ik daar niet lang over 

nagedacht. Ook ik zag zaken in Rijswijk die meer 
aandacht nodig hadden of anders konden.

Ik vind het belangrijker om als Rijswijker tussen de 
Rijswijkers te staan en samen voor onze stad te 
staan. Daarom moet een gemeentebestuur gewoon de 
wijken in. Samen nemen we dan beslissingen voor 
de buurt, in plaats van in een college.

Ik ben van mening dat ik de afgelopen 4 jaar heb 
laten zien dat het anders kan. Ook ben ik van 
mening dat het nóg beter kan! Samen met inwoners 
een stad besturen, dat moet je leren.

Daar is meer voor nodig dan een actief gemeente-
bestuur. Daarvoor zijn betrokken mensen nodig 
die met elkaar samenwerken om Rijswijk nog moo-
ier te maken. Die mensen zijn er in Rijswijk, er zijn 
er heel veel. Veel maatschappelijke organisaties hebben 
mij de laatste jaren verteld hoe trots wij Rijswijkers 
mogen zijn op zo’n betrokken samenleving.

Samen met heel veel mensen die midden in de 
Rijswijkse samenleving staan, die Rijswijk nog mooier 
willen maken, hebben we Wij. Rijswijk opgericht. 
Wij. is een groep mensen betrokken bij mensen, 
betrokken bij Rijswijk en vol enthousiasme om te 
bouwen aan een stad die ook in 2030 een groene 
stad is om trots op te zijn! Mensen zoals jij en ik!

Ik ben 24 jaar en ben actief lid van de jongeren-
afdeling, Wij. Jongeren. Momenteel zit ik in het 
derde, en laatste, jaar van mijn bachelor 
studie bestuurskunde aan de Erasmus universiteit.

Waar ik in geloof
Bij Wij. zie ik alle positieve aspecten van de politiek die 
ik tijdens mijn opleiding geleerd heb. Het is interessant 
om te zien hoe ik alles wat ik op mijn opleiding 
bestudeerd heb nu kan toepassen in de praktijk.

De bureaucratie binnen de Gemeente Rijswijk moet 
dusdanig aangepast worden dat het gemeentebestuur 
kan streven naar excellente dienstverlening voor 
alle inwoners en ondernemers van Rijswijk. Daarnaast 
heeft het begrip democratie veel interesse gewekt 
tijdens mijn opleiding. Democratie komt pas écht 
tot zijn recht als er niet alleen naar de bewoners 
van Rijswijk geluisterd wordt, maar de bewoners 
daadwerkelijk mogen nadenken en meebeslissen 
over thema’s die zich afspelen bij hen in de wijk.

Wie ik ben
Naast mijn studie aan de Erasmus universiteit werk 
ik bij het bedrijf van mijn vader, Slagerij Scholtes, 
als verkoper. Een functie waar ik erg van geniet, 
vooral door het vele contact met de klanten die 
altijd wel iets wat interessants te vertellen hebben.

Van jongs af aan heb ik geleerd wat ondernemen 
inhoudt. Daardoor weet ik dat er genoeg kansen 
zijn binnen Rijswijk voor huidige en toekomstige 
ondernemers. De Gemeente Rijswijk moet deze 
ondernemers ondersteunen door het verlenen van 
excellente dienstverlening. Dit betekent dat de 
gemeente duidelijk moet zijn en oplossingsgericht 
moet werken. Daarnaast ben ik van mening dat 
ondernemers betrokken moeten worden bij de 
ontwikkelingen van de bedrijventerreinen en de 
winkelgebieden.

\

Naast mijn werk en mijn studie heb ik als hobby 
gamen in wedstrijdverband. Samen met mijn team 
reis ik door heel Nederland om deel te nemen aan 
toernooien. Door het gamen in wedstrijdverband 
heb ik geleerd dat je met het bundelen van verschillende 
soorten kennis kunt komen tot een mooi eindresultaat. 
Daarnaast vergt gamen creatieve oplossingen. Door 
altijd twee stappen vooruit te denken en niet gelijk 
op te geven win ik niet alleen wedstrijden, maar 
kan ik er ook voor zorgen dat Rijswijk een betere 
en prettiger gemeente wordt voor al haar inwoners.

Sinds ik me heb aangesloten bij Wij. heb ik ook 
echt de mogelijkheid gekregen om problemen die 
spelen binnen Rijswijk aan te gaan pakken. In de 
toekomst hoop ik ervoor te kunnen zorgen dat de 
bewoners van Rijswijk meer bevoegdheid en faciliteiten 
krijgen om mee te kunnen beslissen over de 
problemen die zich afspelen in hun wijk.

Tot slot wil ik in de toekomst meer betekenen voor 
de jongeren in Rijswijk. Allereerst moet de samenwerking 
met Welzijn Rijswijk, Don Bosco, onderwijsinstellingen 
en andere verenigingen geoptimaliseerd worden. 
Het is mijn wens dat het voor jongeren mogelijk wordt 
om eenvoudig en betaalbaar te kunnen wonen in 
Rijswijk. Op deze manier wordt en blijft Rijswijk 
aantrekkelijk en jeugdig!

Wethouder, levenslang Rijswijker, 
levensgenieter, sporter, 

amateurfotograaf, workaholic, 
familiemens.

1. Björn Lugthart

Student bestuurskunde, 
wedstrijdgamer en slager. 

2. Jeffrey Karremans

Profielen



Wij. Rijswijk

Ik ben waarschijnlijk net als jij. 
Harde werker, zakelijk op mijn werk, maar 
warm en betrokken in contact met mensen. 
Ik heb een samengesteld gezin met zes 
fantastische kinderen en een liefhebbende man.

Waar ik in geloof 
Ik geloof er echt in dat wij Rijswijk nog mooier 
kunnen maken als we het samen doen en uitgaan 
van positiviteit. Door samen te werken en oplossingen 
te zoeken kun je ver komen. Vaak zijn wij ons er 
niet van bewust hoeveel invloed wij hebben op 
ons dagelijks leven en onze leefomgeving. 

Wie ik ben 
Ik haal er veel voldoening uit om mensen op weg 
te helpen naar zelfredzaamheid: als dingen tegen 
zitten kun je bij de pakken neer gaan zitten, maar 
je kunt ook je mouwen opstropen en eraan werken 
om het op te lossen. De één kan dat makkelijker 
dan de ander en wie er zelf minder goed in is, heeft 
hulp nodig. Die hulp betekent niet dat je het van 
de ander overneemt, maar dat je de ander leert om 
het zelf te gaan doen. 

Als moeder van zes kinderen ben ik ook steeds 
bezig om hen naar zelfstandigheid te leiden. In mijn  
loopbaan heb ik 17 jaar in de commerciële arbeids-
bemiddeling gewerkt; die kennis en expertise zet ik nu in 

bij projecten waarin mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt weer op weg worden geholpen. We 
doen dat samen met de kandidaten: samen zetten 
we de stappen die nodig zijn om een baan bij een 
werkgever te bemachtigen. 

Een andere passie is innovatie: ik kijk graag vooruit 
om te bepalen hoe de toekomst eruit gaat zien en 
wat we dan nodig gaan hebben. Daar zet ik dan op 
in. De vernieuwing die ik nu zie is een nieuwe vorm 
van democratie en van besluitvorming. De tijd 
waarin de overheid degene was die alles bepaalde, 
is voorbij. Mensen kunnen en willen zelf bepalen 
hoe hun omgeving eruit ziet en hoe uitdagingen 
aangepakt moeten worden. Een wijkinwoner weet 
het beste wat in zijn of haar wijk nodig is, een cliënt 
van een gezondheidszorg weet het beste wat hij/ 
zij nodig heeft om beter te worden. Dit is hoe ik 
de lokale overheid vorm zou willen geven: de stad 
bepaalt, de overheid faciliteert. Dan komen we 
gezamenlijk tot de beste en mooiste oplossingen. 

Wij. zijn deze mensen, betrokken bij mensen, betrokken 
bij Rijswijk en vol enthousiasme om te bouwen aan 
een stad die ook in 2030 een groene stad is om 
trots op te zijn!

3. Marja Pelzer
Ondernemer, moeder van zes, 

kennis-verslinder, cultuurliefhebber, 
altijd streven naar het beste.

Ik kom uit een muzikaal en creatief gezin waar 
opvoeden en regels anders waren dan bij 
anderen. Ik vind het leven de moeite waard 
en ben nog steeds nieuwsgierig. Het kind zit 
nog steeds in mij en ik ben dol op deze tijd 
met zijn veranderingen, innovaties en nieuwe 
kansen. In mijn beleving is Rijswijk een van 
de mooiste gemeentes in Nederland om te 
wonen.

Waar ik in geloof
Ik blijf geloven dat je met samenwerking en positiviteit 
mensen kunt verbinden. Het leven is niet altijd 
rechtvaardig, maar ik ben er wel van overtuigd dat 
je negatieve energie kunt omzetten in positiviteit 
waardoor je beter in het leven komt te staan.
 
Wie ik ben
Vanaf dat ik kon denken was ik al bezig om de 
wereld mooier en handiger te maken. Dat heeft 
zich in mijn volwassen leven doorgezet. Dat speelde 
zich in het begin af in mijn directe omgeving en 
later tijdens mijn werk. De rode draad in mijn leven 
is het helpen van anderen. Het afgelopen jaar heb 
ik de kans gekregen te bouwen aan de site ‘’De 
Wegwijzer’’ op www.wijrijswijk.nl,  waarmee we 
informatie toegankelijker maken voor iedereen die 
ergens ondersteuning bij nodig heeft. Alles was te 
vinden, maar zoeken kost zo ontzettend veel tijd. 
Ik heb geprobeerd deze informatie voor iedereen 
toegankelijk te maken.

Een aantal jaren geleden ben ik gevraagd door de 
Parkinson Vereniging om, in samenwerking met 
twee mensen met Parkinson, een Parkinson Café 
op te zetten omdat er te weinig informatievoorziening 
was. Dit is Parkinson Café Delft e.o. geworden. 
Daar ben ik hoofdzakelijk achter de schermen aan 
het werk als lid van het dagelijks bestuur, penningmeester 
en fondsenwerver. Het is een goed lopend Café en 
inmiddels wordt het voor mij tijd om weer verder 
te gaan kijken.

Mijn keuze voor “Wij. Rijswijk” komt voort uit diep 
geworteld zijn in Rijswijk en het anders willen: 
samen met de inwoners van Rijswijk willen we 
bouwen aan een rechtvaardige samenleving waar 
ieders stem meetelt. Minder regeltjes en mensen 
zelf mee laten denken over oplossingen die werken 
in de praktijk en niet zoals nu achter een bureau 
bedacht.

4. Linda de Reede
Getrouwd met Ruud, 

moeder en oma.



Wij. Rijswijk

Als communicatieadviseur, met ervaring in 
participatietrajecten en evenementen, denk 
ik een belangrijke brug te kunnen slaan tussen 
inwoners en de politiek. Daar zet ik me graag 
voor in!

Waar ik in geloof
Tijdens mijn reizen heb ik gezien hoe de leefsituatie op 
andere plaatsen in de wereld is. Voor de gemeente 
Rijswijk bezocht ik onder andere onze toenmalige 
zusterstad Condega in Nicaragua. Later bouwde ik 
mee aan een kinderdagverblijf in een Afrikaanse 
sloppenwijk. Er valt ook in Rijswijk genoeg te verbeteren, 
en daar zet ik me graag voor in, maar ik geloof dat 
we hier soms best wat tevredener mogen zijn.

Wie ik ben
Bijna mijn hele leven woon ik Rijswijk: eerst in 
Steenvoorde, toen de Hoekpolder, de Muziekbuurt 
en nu in de Bomenbuurt in Oud-Rijswijk. Als kind 
bracht ik hele middagen al zwervend en hutten-
bouwend door in het Hoekpolderpark. Ik had hier 
een volkstuin, leerde gitaarspelen bij Trias, had een 
plezierige tijd op de Brederodeschool en het Atlascollege
en zat hier op scouting De Hoeve. Ik ben dus 
helemaal thuis in Rijswijk. Na mijn studie kreeg ik 
de kans om namens de gemeente deel te nemen 
aan een cursus Ontwikkelingssamenwerking, inclusief 
praktijkstage in Nicaragua. Een kans waar ik nog 
steeds erg dankbaar voor ben. Kortom, onze stad 
heeft me veel gebracht en ik wil dan ook graag iets 
terugdoen!

Als communicatieadviseur werk ik voor een grote 
kinderopvangorganisatie. Ik ben blij met mijn 
afwisselende baan waarin ik kan schrijven, fotograferen 
en vormgeven. Bovendien kan ik samen met mijn 
collega’s bijdragen aan ontwikkelingskansen van 
kinderen. Ook freelanceprojecten op het gebied 
van marketing en communicatie pak ik graag op. 

De variatie maakt het leven interessant! Ik reis 
graag en vind het leuk om mensen, landen en andere 
culturen te leren kennen. Mijn grote hobby is het 
bespelen van de didgeridoo waarmee ik geregeld 
optredens geef én mensen help om te werken aan 
een gezondere ademhaling.

Als student werkte ik jarenlang in de thuiszorg op 
de psychogeriatische afdeling, dat was dankbaar 
werk. Ik heb dan ook goed zicht op wat belangrijk 
is voor ouderen en andere hulpbehoevenden. Mijn 
eerste stage voor mijn opleiding Communicatie, 
was bij Florence. Vervolgens werkte ik als sales- en 
eventmanager in de evenementenbranche en als 
adviseur bij een communicatiebureau. Daarnaast 
ben ik al 30 jaar met plezier lid van scouting. Eerst 
als jeugdlid en 15 jaar als leider en bestuurslid. Nu 
help ik nog af en toe mee: helpen koken op kamp 
of rijden voor een dropping bijvoorbeeld.

De inzet van vrijwilligers is iets dat we in Rijswijk meer 
moeten stimuleren en waarderen. Het verenigingsleven 
vind ik waardevol voor onze stad! Zeker wanneer 
het de ontwikkeling en gezondheid van mensen 
ten goede komt. Dat moeten we blijven ondersteunen. 
Ook sporten vind ik heerlijk en moeten we 
stimuleren en faciliteren. Meer trimtoestellen of  
fitnessapparaten buiten vind ik dan ook een goed 
idee. Tot slot geniet ik erg van het groen in onze 
stad. Wat mij betreft blijven we daaraan verder 
werken. Voor meer recreatiemogelijkheden en 
betere luchtkwaliteit!

Communicatieadviseur, 
trotse Rijswijker én wereldburger.

5. Freek van Bemmelen

Resultaatgerichte import-Rijswijker, 
student Cultuurwetenschappen, sporter 

en beleidsmaker.

6. Arnout Timmermans 7. Cheryl Mauer
Ondernemend, bruisend, een doorzetter 

en een teamplayer! Dat ben ik!
Ondernemer, sporter, levensgenieter, 

familiemens, behulpzaam.

8. Karim Ibrahim

9. Remco Nunnikhoven 10. Bea Sewpersad-Jogi
Chef kok, vrijwilliger, levensgenieter, 

positief en een aanpakker, 
Echtgenote, moeder, oma, leerkracht, 

vrijwilliger en mantelzorger.
Moeder, oma, raadslid, medische 

secretaresse, kunstenares.

11. Sara Riezebos



Moeder van 2 dochters, vriendin van Berry en 
baasje van onze bullterrier pup, familiemens en 

werkzaam in de horeca.

12. Rachel Plugge 13. Jordy van der Straaten

Ondernemer, personal trainer, workaholic en 
model met een passie voor reizen, 

eten en auto’s. 

Student, beginnend ondernemer, 
enthousiast en meelevend.

14. Danny Neudorfer

15. Onno Boks 16. Miranda Rennings
Zelfstandig ondernemer

 & levensgenieter
Creatieve denker en initiatiefneemster van 

Stichting Our House: een wooninitiatief voor 
jongvolwassenenmet een verstandelijke 

beperking

Rijswijker, tennisser, creatieve marketeer, 
één van de eerste Wij. Jongeren vrouwen, 

maar vooral een levensgenieter.

17. Sarah Mangar

18. Batimo Boniarto 19. Jeanne Bomius
Student, levensgenieter, bezorger, trainer, 

reiziger en een doelenstrever.
Goedlachse, ondernemende dame van 87 jaar 

die graag klaverjast en erop uit gaat. “Ik wil niet 
achter de geraniums, ik houd van orchideeën.”

Student Finance, rolstoelbasketballer, 
voorzitter van de Algemene Rijswijkse 

Gehandicapten Organisatie. 

20. Daniil Jakovlev 

Wij. Rijswijk

DEZE VERKIEZINGSKRANT 
IS ONTWORPEN 
DOOR LINDESIGN



Wij. Rijswijk

Op weg naar een Rijswijk om nog trotser op te zijn



Wij. RijswijkWij. Rijswijk

Wij. Rijswijk

Jij! de kracht
   van

Lijst 

12

Wij.

Stem 21 maart 


