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Breng jij Kerst alleen door? Maar ben je liever onder de mensen? 
Dan organiseert Wij. Rijswijk op eerste kerstdag, ook voor 
jou, een gezellig en overheerlijk kerstdiner. Chef-kok Remco  
Nunnikhoven kookt de sterren van de hemel! Aanmelden doe je op  
www.wijrijswijk.nl/kerst. Deelname kost slechts €10,- per persoon. 

De meeste mensen vieren Kerst samen met familie of vrienden. 
Maar dat is niet voor iedereen zo! Heb je zin om dit jaar samen met 
andere Rijswijkers Kerst te vieren? Dan kun je op woensdag 25 
december, van 17.00 tot 21.00 uur gezellig aanschuiven om samen 
heerlijk culinair te genieten in een bijzondere kerstsfeer. Je leeftijd 
maakt niet uit, iedereen is welkom! Aanmelden is noodzakelijk.

Ook alleen met Kerst? 
Schuif aan bij Wij. Rijswijk.

Wij. Rijswijk
Stadskrant 
Rijswijk

Fijne feestdagen!  ”Kerst is een tijd van bezinning en stilte, maar het is ook tijd voor ‘
  Wij-Dagen’ waarop je echt aandacht hebt voor elkaar.” 

december 2019

Het is alweer december! Tijd voor  
lekker eten, lichtjes, gezelligheid en feestjes.  
December is voor veel Rijswijkers dé  
ultieme feestperiode. Het is een maand 
met familie, gezelligheid, cadeaus en  
lekker eten. Dit geldt inderdaad voor het  
merendeel van de Rijswijkers, maar helaas 
niet voor iedereen.

In december maken we vaak meer tijd voor 
het gezin, familie en vrienden. Even wat meer 
tijd voor elkaar. Sommige mensen kijken met  
gemengde gevoelens naar de feestdagen.   
In gezinnen waar cadeaus niet vanzelfsprekend 
zijn. Of bij mensen die geen familie meer hebben 
en die Kerst en oudejaarsavond in eenzaamheid  
doorbrengen. Wij hopen dat jij met mij deze 
Kerst ook oog hebt voor degenen die alleen 
zijn. Laten we er dit jaar samen wat aan doen.  

Ga even koffie drinken bij je oom, in plaats van 
een WhatsApp-berichtje te sturen. Of breng 
een paar (zelfgebakken) oliebollen bij een   

alleenstaande buurvrouw. Want het zijn  
mensen en kleine dingen die ons echt gelukkig 
maken. De mooiste momenten van je leven 
zijn de gelukkige momenten die je deelt. 
    

Onze stad is meer dan de gebouwen, straten, 
pleinen en parken. De stad dat zijn wij. De 
mensen die er wonen. Lugthart:  “Rijswijkers die 
ik in mijn werk veel ontmoet en die steeds meer 
betrokken zijn” Steeds meer actieve inwoners 
laten van zich horen. Als er onderwerpen spelen, 
denken inwoners steeds vaker mee. Of ze vragen 
ons om te ondersteunen bij hun idee voor de 
buurt. We nodigen je van harte uit om met ons te 
bouwen aan een Rijswijk om nog trotser op te zijn. 

Björn Lugthart

Wij. wenst alle 
Rijswijkers 
geweldige 
kerstdagen en 
een fantastische 
jaarwisseling!

 
 
Je thuis voelen in Rijswijk begint met een gezellige 
levendige stad waar er voor alle leeftijden genoeg te 
doen is. Daarom zorgen we nu voor het derde jaar 
op rij voor een arrenslee met kerstman en andere 
leuke kerstactiviteiten in de Bogaard. Met de actie  
willen we ondernemers helpen die keihard werken om 
het winkelcentrum levendiger te maken. Daarnaast 
 kunnen we laagdrempelig met inwoners in gesprek.

Bijdragen aan 
kerstsfeer

Meedoen is het motto van 
deze kerst en voor 2020!

www.wijrijswijk.nl info@wijrijswijk.nl f www.facebook.com/wijrijswijk www.instagram.com/wijrijswijk
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Verkiezing meest actieve oudere

Welke Rijswijkse oudere verdient volgens u de 
‘Actief Oud is Goud Award’? 

Stem nu op www.wijrijswijk.nl/stem

Met de ‘Actief Oud is Goud Award’ laten we jaarlijks zien 
hoe waardevol ouderen zijn voor Rijswijk. Daarnaast 
geven genomineerden voorbeelden van hoe iedereen, 
ongeacht leeftijd, een steentje kan bijdragen aan onze stad.  
De meest maatschappelijk actieve Rijswijkse oudere (65+) 
wint naast de award een geldprijs. 

Meedoen aan de samenleving is goed voor gezondheid en  
welzijn. Mensen die actief blijven deelnemen aan de maatschappij, 
bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen, blijven namelijk langer 
gezond. Daarnaast vergroot deelname aan de samenleving het  
sociale netwerk. Een goede gezondheid en een goed sociaal netwerk 
verkleinen de kans op eenzaamheid.

Colofon

Dit is een uitgave van Wij. Rijswijk
www.wijrijswijk.nl 
Redactie:         Tom Hoek,  Elize Plink & Freek van Bemmelen
Vormgeving:   Linda Blokland
Fotografie:      MADimage, Tino van Dam en anderen.

Lid worden
Word ook lid van de meeste actieve beweging in Rijswijk!
Leden van Wij. hebben het in de eerste plaats gezellig. 
Als lid word je uitgenodigd voor bijeenkomsten en ontvang je de 
wekelijkse update.  
 
Lid worden van Wij. is heel eenvoudig.
Vul het aanmeldingsformulier in op de website
www.wijrijswijk.nl/leden of stuur een email naar 
info@wijrijswijk.nl en je ontvangt een bevestiging 
van jouw aanmelding. 

december 2019 Wij. Rijswijk

De genomineerden 2019 

Beppy Bronkhorst Hennie de Man

Winnaar 2018: Henk Holtkamp neemt bokaal in ontvangst

Martin Jasper Pieke Posthumus

Bram Sturm Herman Weidmann

Paul Oostveen Ria Gout - Lelieveld

Frits Sipsma Jacob Schot

Peter Hup Rien Burggraaf
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Wij. Rijswijk heeft zich hard gemaakt om het 
oude stadhuis aan de Generaal Spoorlaan te  
behouden en de ombouw tot Huis van de Stad te 
realiseren.          
 Velen hebben dierbare herinneringen aan dit  
markante gebouw. Met het Huis van de Stad 
worden dat er alleen maar meer. Het wordt 
de plek waar jong en oud terecht kan voor 
advies, kennis, ondersteuning en ontspanning. 
De plek waar je de geboorte van je kind aangeeft, 
je eerste rijbewijs ophaalt, of een instrument 
leert bespelen. Maar ook waar je samen kunt 
afspreken en een kop koffie of borrel drinkt.  
Bovendien is het Huis van de Stad goedkoper 
dan de huidige accommodaties van Trias, Welzijn  
Rijswijk, de Bibliotheek en de Gemeente Rijswijk 
die er na de renovatie gaan samenwonen.  
      

Met veel plezier hebben we bewoners  
bijgestaan in hun strijd om de tramremise in 
Vrijenban (Rijswijk-Zuid) tegen te houden.  
 
En met succes: ons voorstel kreeg brede steun 
in de gemeenteraad.      
    
Als gevolg hiervan heeft de Bestuurscommissie 
Vervoersautoriteit (MRDH) laten weten dat er 
definitief geen remise in de wijk komt.  
Daarmee komt een einde aan jaren van  
onzekerheid.
  

Rijswijk krijgt een prachtig nieuw 
sportcomplex. Remco Nunnikhoven is 
lid van de sportraad en heeft zich 
ingezet om het nieuwe sportcomplex 
aan de Burgemeester Elsenlaan 
optimaal te laten aansluiten bij  
de wensen van Rijswijkse sporters.  
 
Zijn conclusie: “Het is een schitterende 
sporthal die er niet snel genoeg kan 
zijn. Het wordt een plek waar mensen 
werken aan hun gezondheid, plezier 
hebben, vriendschappen sluiten en 
zichzelf en anderen kunnen uitdagen!” 

Wethouder Lugthart heeft alles op alles gezet om de 
Muziekbuurt weer op te nemen in het busnetwerk. 
En dat lijkt te gaan lukken. Namens de gemeente is 
hij  in goed overleg met de nieuwe OV-aanbieder 
EBS, de HTM en de MRDH, met de intentie om bus 
51 volgend jaar de Muziekbuurt te laten aandoen.

Wij. Rijswijk heeft in 2018 voorgesteld om een bewaakte fietsenstalling te 
realiseren bij station Rijswijk. Liefst gratis want dat is bij een proef bij winkelcentrum 
In de Bogaard succesvol gebleken. 
 
Danny van Dam: “Als student maak ik regelmatig gebruik van de trein. De route 
van huis naar het station doe ik liever niet per fiets, omdat ik bang ben dat 
deze gestolen wordt. Dit hoor ik ook van veel andere gebruikers van het  
station, met name van studenten en jongeren.”        
  
In 2020 zal de stalling worden gerealiseerd. 

Successen in beeld
december 2019 Wij. Rijswijk

Busvervoer terug voor  
inwoners Muziekbuurt

Bewaakte fietsenstalling Station Rijswijk

Tramremise tegengehouden!

Huis van de Stad

Nieuwe sporthal komt er!
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Meedoen in een nieuw stadsbestuur
 
 

2019 was een bewogen jaar. Het college 
waar Wij. Rijswijk onderdeel van was,  
haalde het eerste politieke jaar niet 
omdat de VVD de stekker uit het  
gemeentebestuur trok. ‘Andere coalitie-
partijen wilden té voortvarend aan de 
slag met het klimaatakkoord’, zo vonden 
ze en dus moest er opnieuw onderhandeld
worden.    
     
Deelname in een nieuw college was voor 
ons geen doel op zich. Wij. Rijswijk is  
opgericht vanuit de idee dat we samen willen 
bijdragen aan onze stad. We willen een positief  
geluid laten horen en mensen samenbrengen. 
Het anders doen. Bruggen bouwen in plaats 
van afbreken. Dat kan natuurlijk binnen én  
buiten de politiek. Maar toch… we hadden 
mooie plannen en waren amper goed op weg. 
Was onze rol in het stadsbestuur nu al voorbij?  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

       

Overleg met leden gaf de 
doorslag.      

Toen we werden uitgenodigd voor de 
verkennende gesprekken met BvR, D66, CDA 
en GBR hebben we wel even getwijfeld. Wij. 
loopt niet weg voor verantwoordelijkheid, 
maar lagen standpunten niet veel te ver uit 
elkaar? Moesten we dit wel willen?

 
Na overleg met onze leden hebben 
we besloten in elk geval het gesprek 
aan te gaan. De ontstane situatie –een  
minderheidscoalitie- was slecht voor  
Rijswijk en belangrijke dossiers, zoals 
het Huis van de Stad, de leegstand van  
winkelcentrum in de Bogaard, de energievisie, 
de verbetering van het parkeersysteem 
en de revitalisering van de Plaspoelpolder, 
moesten zo snel mogelijk doorgang vinden.  
 
 
 

Rijswijkse ‘shutdown’ duurde 
bijna 2 maanden: dat kon niet 
langer.      
      
Alle combinaties zonder Wij. hadden al 
gedurende zeven weken zonder succes 
aan tafel gezeten. We hebben dan ook 
de voorwaarde gesteld dat een externe  
formateur werd ingeschakeld.   

Na intensief onderhandelden zijn we erin 
geslaagd veel van onze wensen en ideeën 
voor Rijswijk te verwerken in het concept 
hoofdlijnenakkoord. Daarop hebben onze 
leden wederom feedback gegeven en 
ook die wijzigingen hebben we nog mee  
kunnen nemen in de onderhandelingen.  
In de algemene ledenvergadering hebben 
zij definitief ingestemd met onze deelname. 
Het nieuwe college was een feit!  

We zijn blij en dankbaar dat we ons werk, 
in de nieuwe college-samenstelling, kunnen 
voortzetten. Dat doen we voor en samen 
met de Rijswijkers! We nodigen je dan ook 
van harte uit om met ons mee (te blijven) 
doen. Samen zijn we Rijswijk!

december 2019 Wij. Rijswijk

Wisseling in de fractie

Ook in de gemeenteraadsfractie is er gewisseld. 
In de raadsvergadering van 9 april 2019 
werd Freek van Bemmelen geïnstalleerd als 
raadslid. Sinds de oprichting van Wij. is hij  
actief betrokken, onder andere als  
bestuurslid.     
 
Hij volgt Jeffrey Karremans op die de raad  
verlaat om zich volledig op het familiebedrijf  
te richten. Karremans blijft actief bij Wij. 
Rijswijk.
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De gemeenteraadsleden, fractie-adviseurs
  en wethouder van Wij. Rijswijk.  

 College gemeente Rijswijk 2019-2022
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Onze vrijwilligers en raadsleden zetten zich binnen en buiten 
de politiek actief in voor de Rijswijkse samenleving. Elke maand 
zijn we met ‘Wij. de stad in’ in een wijk te vinden om met 
inwoners te praten over wat er speelt en wat zij belangrijk   
vinden voor Rijswijk.

 

 
 
Dit jaar waren we te vinden in de winkelcentra van Rijswijk. Enkele 
thema’s die ter sprake kwamen: de parkeerdruk, problemen met 
ondergrondse containers, niet werkende pasjes en bijplaatsingen 
van afval. Daar gaan we actief mee aan de slag! Ook hoorden we 
heel veel positieve geluiden en tevreden inwoners.

Continu in gesprek met inwoners
december 2019 Wij. Rijswijk

De samenleving wordt gemaakt in de stad en niet in het stadhuis.

Wijkvertegenwoordigers

 Fractie

Word lid en beslis mee! 
Onze wijkvertegenwoordigers zijn inwoners van Rijswijk die 
zich vrijwillig in de wijk inzetten. Ze vangen signalen op in 
de buurt en bespreken wat er speelt met onze raadsleden. 
Ook ondernemen ze samen actie en leggen zaken neer bij de  
verantwoordelijk wethouders. 

Heb je een vraag of goed idee voor jouw wijk?  Of heb jij interesse 
om wijkvertegenwoordiger in jouw wijk te worden? 
Neem contact met ons op! 

https://www.wijrijswijk.nl/wijkvertegenwoordigers/

Onze fractie in de gemeenteraad heeft als taak om kaders 
te stellen en het college te controleren. Daarnaast gaan we  
actief aan de slag met vragen en ideeën van inwoners. Want Wij.  
Rijswijk wil het anders doen dan andere partijen: als Rijswijkers 
samen met andere inwoners werken aan een stad om nog trotser 
op te zijn. We vragen inwoners meer dan ooit om hun mening en 
we maken de politiek bereikbaar. Ook voor jou! Je kunt ons altijd 
mailen, appen, facebooken of aanspreken in de stad!

Leden van Wij. Rijswijk hebben 
directe invloed op beslissingen.

Kijk snel op wijrijswijk.nl/aanmelden/ 

Bij Wij. telt ieders mening.  
Lid worden kost slechts € 12,- per jaar en voor leden tot 28 jaar slechts € 5,- per jaar
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december 2019

   Wij. is een gezellige vereniging met leuke
           activiteiten voor de leden zoals de jaarlijkse 

         teambuilding en barbeque.

Sport vinden we erg belangrijk! We 
      waren dan ook aanwezig bij de uitreiking 

van de Rijswijkse sportprijs.

Cheryl en Danny zetten zich actief  
in voor onze vereniging.

 

Samen fietsten onze leden maar liefst €4400,- bij elkaar 
in de sponsorfietstocht van KDC Aandachtslab om een 

therapeutisch zwembad te realiseren voor kinderen
 met een ernstige meervoudige beperking (EMB).

Regelmatig helpen onze raadsleden en vrijwil-
ligers mee bij acties van inwoners. Zoals col-

lecteren voor het goede doel.

 
Fractievoorzitter Marja Pelzer

 bij de raadsvergadering  
over de begroting.

  Actief in de raadsvergadering.

6
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december 2019 Wij. Rijswijk
Regelmatig verwelkomt wethouder Lugthart als 

eerste loco-burgemeester nieuwe Nederlanders die 
hard hebben gewerkt om bijvoorbeeld de Nederlandse 

taal en gewoonten te leren kennen.

 
 
 

Tijdens de Valentijdsactie konden Rijswijkers andere Rijswijkers berichten sturen die we met een 
hartjesballon gratis aan huis bezorgden. Ook ouderen vergaten we niet.

Bij evenementen in de stad die veelal door  
vrijwilligers worden georganiseerd, zijn we graag aanwezig 

om Rijswijkers te leren kennen.

Het succesvolle initiatief Happy Fit zorgt 
voor veel Rijswijks beweegplezier.

Wij. zet zich graag in voor een gezellige en sfeervolle stad. 
In Winkelcentrum In de Bogaard zorgen onze vrijwilligers

 bijvoorbeeld voor een kerstman met echte arrenslee.

Ook bij het sportevenement voor Rijswijksers met een beperking, 
de G-sportdag, hielpen we mee! Het was een groot succes. 

Iedereen kan sporten!

 
Samen met inwoners organiseren we acties in de stad. 

Bijvoorbeeld om een veilige speelomgeving voor kinderen te 
creëren op plekken waar te hard wordt gereden.

 

Wij. Jongeren in talkshow Rondom Rijswijk.
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Wij. leden aan het woord
december 2019 Wij. Rijswijk

Cheryl Mauer:

Bea Sewpersad-Jogi (66):

Bas Hageman (17):

  Miranda Rennings (61):
               groeide in Rijswijk 
op. “In mijn jeugd speelde ik twaalf jaar lang hockey bij de  
Rijswijkse Hockey Club en trad ik op met m’n piano-,  
drum- en musicalklas op diverse plekken in Rijswijk.” 

“Tijdens deze activiteiten, leerde ik dat wanneer je een  
gemeenschappelijk doel wilt bereiken, je samen moet werken, 
goed naar elkaar moet luisteren en dat doorzettingsvermogen 
heel belangrijk is. Ik ben een echte teamplayer en kan me dan 
ook helemaal identificeren met het gedachtegoed van Wij. 
Rijswijk.”

Contact met inwoners
“Wij. maakt politiek een stuk laagdrempeliger. We zorgen 
dat inwoners worden gehoord en meer betrokken zijn bij 
de besluitvorming. Het geeft mij voldoening om samen met 
andere inwoners naar een maximaal eindresultaat toe te 
werken.” 

“Samen met andere leden organiseer ik één keer in de maand 
‘Wij. de stad in’. We gaan dan met Rijswijkers in gesprek.  
Inwoners weten ons trouwens ook te vinden via sociale  
media. Zo vertelde iemand mij via Instagram dat zijn fiets 
meerdere keren gestolen en geruïneerd is bij Rijswijk Station. 
Naar zijn idee hebben we voor elkaar dat er een beveiligde 
stalling komt. Een mooi resultaat!”    

Gelijke kansen
“Ik vind het belangrijk dat mensen die het wat minder breed 
hebben, niet worden uitgesloten van de maatschappij. Met de 
Ooievaarspas kunnen kinderen bijvoorbeeld toch meedoen 
met diverse activiteiten die goed zijn voor hun gezondheid en 
ontwikkeling. Ik vind het onbegrijpelijk dat er partijen zijn die 
daarop willen bezuinigen!”  

Eenzaamheid bestrijden
“Eenzaamheid komt meer voor dan we denken. Wat ik 
ontzettend mooi vind, is dat er in sommige ouderenflats  
gezamenlijke huiskamers zijn, waar men elkaar ontmoet. 
Vaak zijn er bij deze flats ook coaches aangesloten die de  
bewoners enthousiasmeren om activiteiten te organiseren 
of eraan deel te nemen. Op deze manier raken de ouderen  
minder snel geïsoleerd.” 

“Ook zie ik regelmatig ouderen in de supermarkt bij de  
koffieautomaat zitten om andere leeftijdsgenoten te  
ontmoeten. Ik zou meer van dit soort plekken willen zien waar  
Rijswijkers elkaar vrijblijvend, mèt of zonder (gratis) kop koffie, 
kunnen ontmoeten.”   

      “Al 41 jaar woon ik in 
Rijswijk. Ik heb altijd in het onderwijs gewerkt. Nu ben ik mantelzorger 
en vrijwilliger. Naast mijn werk heb ik mij bijvoorbeeld altijd ingezet voor 
onderwijsprojecten voor anderstalige kinderen én sinds 1982 voor de  
integratie van Surinaams Hindoestaanse vrouwen bij Stichting Roshni.”
 
Trotse Rijswijkse
“Toen ik gevraagd werd om mee te denken binnen Wij. voelde ik mij 
enorm vereerd. Mijn man Jin wilde niet eens dat ik er over nadacht, hij 
zei: “Doen!”. Ik zet mij al mijn hele leven in voor goede integratie van  
anderstaligen en Hindoestaanse vrouwen in het bijzonder. Wij. is ook echt 
wij. Iedereen is gelijk en hoort erbij!”
 
Zeggen wat je denkt en voelt
“Ik hoop dat mensen begrip blijven hebben voor elkaar en elkaar iets  
gunnen. Dring je mening niet op, maar ga in gesprek en stel je open ook 
voor andere standpunten. Laten we ondanks de grote diversiteit juist een 
eenheid vormen en wat harmonischer met elkaar omgaan. Bij Wij. voel ik 
die saamhorigheid en praten we met elkaar. Je kunt altijd zeggen wat je 
denkt en voelt. Dat gun ik alle Rijswijkers.”

             “Ik woon sinds mijn geboorte in  
Rijswijk. Ik zit nog op school en doe daarnaast vrijwilligerswerk voor een 
theater.” 
 
Jongeren hebben bij Wij. echt inbreng
“Ik vind het heel belangrijk dat jongeren meer betrokken worden bij 
de politiek. Sowieso spreekt een lokale partij mij meer aan dan een  
landelijke. Ik kies voor Wij. Rijswijk om de manier waarop de partij naar 
Rijswijk kijkt. Ik had al van andere jongeren gehoord dat je bij Wij. écht 
inbreng kunt hebben. Zou zou ik graag zien dat er meer faciliteiten voor 
jongeren en jongvolwassenen komen, zoals uitgaansgelegenheden en 
sportevenementen. Dat helpt om mensen meer bij de stad te betrekken.” 
 
Een gave stad
“Ik hoop dat meer jongeren zich tot Rijswijk aangetrokken gaan voelen. Nu 
hoor ik van jongeren om me heen dat ze vertrekken naar andere steden 
zoals den Haag. Dat is jammer, want Rijswijk is echt een hele gave stad!”

     “Ik woon al 23 jaar 
in Rijswijk en ben initiatiefneemster en bestuurslid van Stichting 
Our House, een woon-zorgvoorziening met dagbesteding voor 15 
jongvolwassenen met een verstandelijke beperking of autisme.” 
 
Een vernieuwende beweging
“Vanaf het allereerste begin ben ik betrokken bij Wij. omdat de 
beweging vernieuwend is en de bewoners actief betrekt in haar 
besluitvorming. Wij. heeft lef en staat altijd open voor ideeën 
van bewoners en haar leden. De Wij. leden zijn een gemêleerde 
groep sociaal maatschappelijk betrokken Rijswijkers, allen creatieve  
denkers en doeners. Ik krijg energie van de dynamiek binnen de 
beweging. Iedereen brengt zijn of haar ervaring en expertise mee. 
We vullen elkaar aan en hebben elkaar daarin gevonden. Een club 
waarbij ik mij thuis voel.” 
 
Kwetsbare groepen ondersteunen
“Ik heb twee kinderen, waarvan een met een verstandelijke  
beperking en autisme. Vanuit die ervaring ben ik samen met  
andere ouders gestart met het opzetten van woonvoorziening Our 
House in Rijswijk. Ook zet ik mij actief in als wijkvertegenwoordiger 
en voor Wij.+ waar we kwetsbare groepen ondersteunen. Dat 
vind ik heel zinvol: dat iedereen in Rijswijk zich gehoord en gezien 
voelt. Dat we een stad zijn waar het goed toeven is, waar iedereen 
goed en veilig veilig kan wonen, werken en recreëren. Maar ook dat 
we ons wat meer om elkaar bekommeren en wat verdraagzamer 
worden. Het is niet zo heel ingewikkeld…”

 “Ik woon al mijn hele leven in Rijswijk. Ik studeer, werk én ben vrijwilliger als leidster bij de 
Scouting. Wij. is erg toegankelijk en zichtbaar in de wijken waardoor iedereen zijn of haar zegje 
mag en kan doen. Het is een partij voor en door de mensen.” 
 
Een stad voor iedereen: ook jongeren
“Ik vind het belangrijk dat Rijswijk een stad is waar iedereen tot zijn recht komt. Kinderen  
moeten veilig buiten kunnen spelen, er moet genoeg hulp zijn voor kwetsbare mensen en 
ouderen mogen niet vereenzamen. Rijswijk moet ook nóg meer een stad worden  

waar jongeren graag wonen. Dat kun je onder andere bereiken door te zorgen dat er genoeg te 
doen is, bijvoorbeeld in buurthuizen.”
 
“Wij. luistert echt naar de inwoners en heeft daardoor hele goede ideeën. Ik heb er dan ook alle 
vertrouwen in dat de Bogaard weer wat levendiger wordt en dat er een goede oplossing voor 
het parkeren komt!” 

Claudia van Dommelen (27):

  Tom Hoek (30):             “Ik woon drie jaar in Rijswijk. 
Naast mijn fulltimebaan ben ik fractieadviseur bij Wij. Rijswijk. 
Toen ik naar Rijswijk verhuisde wilde ik de stad heel graag goed 
leren kennen. Ik wilde leren hoe een organisatie als de gemeente 
werkt, maar was ook nieuwsgierig hoe Rijswijkers zijn en wat hen  
bezighoudt. Een lokale partij is daarvoor bij uitstek geschikt.” 
 
Ruimte voor groei en groen
“Het programma en de aanpak van Wij. spraken mij verreweg 
het meeste aan. Ik hecht bijvoorbeeld veel waarde aan een goed  
groenbeleid. Ik vind dat Wij. dit veel pragmatischer en realistischer 
aanpakt dan andere partijen.” 
 
“Rijswijk is al jaren aan het groeien. Groen is belangrijk, maar je 
hebt ook ruimte nodig om alle nieuwe bewoners te huisvesten, ze  
moeten kunnen parkeren, enzovoorts. Mijn droom is dat over een 
aantal jaren zoveel mogelijk daken groen zijn en muren verticale 
tuinen hebben zodat we zoveel mogelijk CO2 opvangen in de  
relatief beperkte ruimte die we hebben. Zo kunnen we een  
gezonde luchtkwaliteit creëren voor iedereen en maken we Rijswijk 
mooier en nog gezelliger!” 
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december 2019 Wij. Rijswijk

              “Ik woon nu 9 jaar in 
Rijswijk, naast mijn fulltimebaan houd ik me bezig met schrijven,  
fotografie en af en toe heb ik een gastrol op televisie of in een film.” 

Bij Wij. mag je echt meedenken
“Volgens de stemwijzer was Wij. de partij die het beste bij mij 
past. Ik ben Wij. gaan volgen en zag inderdaad veel raakvlakken. 
Na een tijdje besloot ik om lid te worden. Om mijn eigen kennis te  
verbreden bij Wij. mag je echt meedenken en je inzetten voor 
een ander.”    
      
 
“Een gemeente als Rijswijk is niets zonder haar inwoners waarin  
iedereen uniek is op zijn of haar eigen manier. Je hebt elkaar nodig, 
zowel in goede als in slechte tijden. In mijn ogen telt in Rijswijk  
iedereen mee en ik vind het belangrijk om dat zo te houden; een  
gemeente waarin iedereen zichzelf mag zijn.”

     “Ik woon al 
46 jaar in Rijswijk. Ik heb altijd gewerkt, onder andere in 
de jeugdzorg en de schuldhulpverlening. Naast mijn werk 
heb ik mij altijd ingezet voor diverse clubs waaronder het 
Parkinson Café. Momenteel ben ik mantelzorger.”
 
Actief in de samenleving
“Ik voel me erg geworteld in Rijswijk en ben iemand die 
graag actief deel uitmaakt van de samenleving. Wanneer 
ik een probleem zie, denk ik graag na over oplossingen 
die werken in de praktijk. Zo heb ik bijvoorbeeld in mijn 
flat een whatsapp-groep opgezet die de veiligheid in de 
flat heeft vergroot en heeft bijgedragen aan onderlinge 
vriendschappen. Bij Wij. krijg ik ook die ruimte. Zo  
hoorde ik bijvoorbeeld dat het erg lastig was om alle 
informatie over zorginstanties te vinden, dus heb ik 
samen met nog iemand van Wij. een jaar lang aan de 
zorgwijzer gewerkt.” 
 
Plek voor jong en oud
“Goede woonruimte is belangrijk voor jong en oud. 
Het zou echt zonde zijn als Rijswijk vergrijst omdat er 
voor de jongeren geen woningen beschikbaar zijn. We  
hebben elkaar nodig en jong en oud kunnen van elkaar 
leren. Ik hecht veel waarde aan een rechtvaardige 
samenleving met ruimte voor iedereen, waarin iedereen 
elkaar respecteert en in goede harmonie samenleeft.” 
  
“Rijswijk is echt de stad naar mijn hart. Ik voel me hier 
thuis. Ik hoop dat meer mensen hun ogen openen voor 
al het moois wat Rijswijk te bieden heeft en erkennen 
wat er allemaal goed gaat. Ook hoop ik dat meer mensen 
gaan denken: “wat kan ik bijdragen om het hier nóg 
mooier te maken.”

           “Ik woon al 
15 jaar in Rijswijk. Ik heb twee zoons, waarvan eentje met 
een meervoudige beperking. Ik ben bewegingsagoog 
en leer kinderen met een beperking zwemmen via 
Sports4specials. Ook ben ik medeoprichter van 
KLANK, een groep voor ouders van kinderen met 
een beperking. We ondersteunen elkaar, wisselen 
informatie uit en proberen met hulp van Rijswijkse 
organisaties leuke activiteiten voor onze ‘specials’ op 
te zetten.” 
 
Werken aan oplossingen
“Bij Wij. denken we in oplossingen. Wanneer je een 
probleem ziet, kun je er als lid samen met de fractie 
wat aan doen! Dat past bij mij. Ik zet mij graag op een 
constructieve manier in voor mijn stad. Een voorbeeld 
daarvan is Rijswijk Buiten; ik hoorde dat er structureel 
te hard wordt gereden. We hebben bewoners toen 
ondersteund met een actie waarbij kinderen samen 
met de wijkagent een ludieke snelheidscontrole  
hebben gehouden. Doordat ik als wijkvertegenwoordiger 
van Wij. snel kon schaken, heeft de fractie ook vragen 
gesteld in de gemeenteraad en hebben de wethouder 
en wijkagent, samen met enkele bewoners, in de wijk 
gekeken waar de verkeersveiligheid beter kan. Het is 
erg leuk om zo bij te dragen aan verbeteringen.” 
 

 
 
Minder mopperen
“Ik leer hier ook veel van want ik begrijp steeds beter 
dat de gemeente niet altijd de bevoegdheid heeft 
om dingen zelf op te lossen omdat bijvoorbeeld de  
Provincie of het Rijk daarover gaat. Ook weet ik nu dat 
er achter de schermen heel hard wordt gewerkt aan 
oplossingen voor bestaande problemen. Die mensen 
die keihard werken verdienen een grote pluim!” 
 
“Ik vind het belangrijk dat mensen meer kennis  
krijgen over hoe zaken werken. Dat kan door meer 
te laten zien wat er allemaal nodig is om zaken voor 
elkaar te krijgen of afspraken aan te passen. Ik hoop 
dat  mensen minder gaan mopperen en meer gaan 
waarderen wat er allemaal wél wordt gedaan. Rijswijk 
is goed bezig. Ik hoop dat we dat allemaal wat meer 
gaan zien en dat we wat verdraagzamer worden naar 
elkaar en naar de gemeente toe.” 

Danny Steehouwer (28) Linda de Reede (66): Marinka Koornneef (40):

 Remco Nunnikhoven (37):
     “Ik woon al 32 jaar in   
Rijswijk. Naast mijn fulltimebaan zet ik mij onder andere in voor de 
sportraad in Rijswijk. Ik ben heel blij met Wij. omdat het een echte 
middenpartij is. Dat iedereen mee mag praten is echt een Wij.-ding.”  

Meedenken werkt
“Wij. wilde dat de sportraad mee ging praten over het sportbeleid.  
Inmiddels zijn er al heel veel bijeenkomsten geweest met partners uit 
de sportwereld. Die sessies zijn altijd druk bezocht. Mensen denk-
en graag mee én komen vaak met ideeën waar het gemeentebestuur 
zelf niet aan denkt. Het recent ondertekende sportakkoord is daar een  
mooi voorbeeld van.”

“Rijswijk groeit hard, op korte termijn zullen er 1.000 (overdekte)  
sportplekken bij moeten komen. Verenigingen hebben nu al een  
ledenstop simpelweg omdat de accommodaties niet toereikend zijn.  
Wij. blijft zich hiervoor inzetten.”  

Sport bereikbaar voor iedereen
“Mijn wens is dat iedereen die wil sporten ook echt kan sporten. 
Zo heb ik het voor elkaar gekregen dat iemand met een visuele  
beperking kan zwemmen bij Optisport. Voorheen kon dat niet omdat  
deze persoon dan altijd met een begeleider zou moeten gaan, dat is 
nu anders opgelost.” 

“Sport heeft een veel bredere functie dan alleen het verbeteren 
van je conditie. Sportkantines worden gezien als laagdrempelige  
ontmoetingsplek. Sportclubs zijn gewend om steeds nieuwe mensen te  
verwelkomen. Door deze open houding voelen wijkbewoners zich ook 
altijd welkom voor een gezellig gesprek. Kortom: sport verbindt!”

Jeanne Elshout-Bomius (89): 

“Ik voel me echt verbonden met Rijswijk. Ik woon hier nu 48 jaar, maar werkte hier 
al vanaf mijn elfde, zo ging dat in de oorlog.” “Ik was altijd al geïnteresseerd in de 
politiek. Ik denk graag mee over dingen en waar het kan zet ik acties in gang. Ik voel 
me thuis bij Wij. omdat ik hier echt een stem heb. Daarnaast zijn we bij Wij. oprecht  
geïnteresseerd in elkaar.” 
 
Inzetten voor ouderen
“De vergrijzing kost Rijswijk geld, dat snap ik heel goed.  Rijswijk doet zijn best, 
maar er zijn echt verbeterpunten. Waarom mogen 65+-ers uit andere steden  
gratis met het OV, ook door Rijswijk, en moet ik een duur abonnement betalen  
voor hetzelfde traject? De eigen bijdrage voor de taxibussen is, voor veel mensen die  
er regelmatig gebruik van maken, een financiële aderlating.”
 
 

“En waarom is er geen strenger toezicht op instanties die de gemeente inhuurt, 
zoals de thuiszorg? Ik ken veel verhalen van oneerlijke verdeling van de uren sinds 
de zorgverstrekkers het aantal uren mogen bepalen. Herindicatie gebeurt vaak 
zonder keukentafel gesprek, ze doen maar wat.”   
 
Bij Wij. staan mensen nog voor elkaar klaar 
“De laatste jaren is het sociale gevoel, voor elkaar klaarstaan, in Rijswijk een beetje 
weggeëbd. Bij Wij. is dat  sociale gevoel er wel en ik wens dat iedereen in Rijswijk toe:  
Kijk eens wat meer naar elkaar om en maak af en toe een praatje met je buren. Het 
hoeft niet ingewikkeld te zijn of lang te duren. Iedereen heeft behoefte aan een beetje 
contact.”          
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 en Wil Kouwr (rechts)

Marinka Koorneef (links)  
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Wij.+
december 2019 Wij. Rijswijk

Wij.Plus zet zich actief in om ervoor te  
zorgen dat 65-plussers niet worden  
vergeten en dat er genoeg leuke  
activiteiten voor hen komen. Denk 
aan cursussen, gezellige diners en  
uitgaansavonden. Daarnaast wil Wij.Plus 
nadenken en jou laten meebeslissen over 
de politiek in Rijswijk. Zo ben jij, de kracht 
van Wij.

Wij.Plus is op zoek naar  
senioren die mee willen 
denken en doen!  
 
 

Wij. is er voor iedereen, ook als je geen 
verstand van politiek hebt.  
 
Wil jij meedenken en/of meehelpen, laat 
het ons weten!
 

Wij. Jongeren 
Onze jongerenorganisatie organiseert activiteiten voor Rijswijkse 
jongeren en denkt mee over het beleid in Rijswijk. Jongeren weten 
namelijk het beste waar andere jonge Rijswijkers behoefte aan heb-
ben! Ieder lid  tussen de 14 en 27 jaar kan lid worden. Bij Wij. heb-
ben jongeren een volledige stem. Je hoort er dus echt bij en hebt 
direct invloed.

Als lid vertegenwoordig je andere jongeren in Rijswijk en probeer je 
ze actiever bij jouw stad te betrekken. Als je ideeën hebt dan kun je 
ze samen met onze raadsleden echt realiseren.

Wij. in beweging
Tenminste vier keer per jaar organiseren we Wij. in beweging. Dat is 
een ledenavond die actiever is dan een vergadering. Ideeën voor de 
stad worden bedacht en uitgewerkt.

Bent u ‘expert’  op een bepaald 
onderwerp en wilt u ons voeden 

met kennis en informatie?  
 

Meld u dan bij onze partij 
via info@wijrijswijk.nl 

 
Op deze manier draagt u bij aan de 
beleidsvorming in uw eigen stad! 
Lid worden mag natuurlijk ook!

Wij. Willigers

Leden van Wij. staan klaar voor andere Rijswijkers. Soms ondersteunen 
we op vrijwillige basis bij verenigingen, evenementen, collectes of bij  
initiatieven van inwoners. Ook koppelen we graag vrijwilligersorganisaties 
aan elkaar, zodat ze samen verder komen! We hebben een groot netwerk 
en helpen ook graag met kennis en advies.

Wij. Experts

Baalt u er ook zo van dat raadsleden allerlei dingen verkondigen over 
zaken waar u expert in ben en die niet kloppen?  Meestal weet een 
raadslid veel van onderwerpen waarin hij/zij werkzaam is; voor de  
andere onderwerpen zijn we afhankelijk van kennis van buiten. Die  
proberen we te halen uit dossiers en bronnen zoals internet, maar het 
mooiste zou het zijn als we live in gesprek kunnen met de échte experts 
in Rijswijk. Zo komen we samen tot de beste oplossingen voor de stad.

Samen voor saamhorigheid 
Steeds meer mensen in Rijswijk krijgen te maken met eenzaamheid. Wij.
Plus wil daar verandering in brengen en bouwt aan de Community voor 
saamhorigheid. Deze bestaat uit ondernemers die binnen hun eigen  
bedrijfsvoering lokale eenzaamheid op een concrete en actieve  
wijze bestrijden.        
 

 
 
Samen vormen we een inspirerend platform voor concrete acties,  
evenementen en kennisdeling.  Een echte Rijswijkse community maak 
je samen.
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Uitkomsten parkeerenquête

 

december 2019 Wij. Rijswijk

Rijswijk sluit Lokaal Sportakkoord

Parkeerdruk

Sporten met plezier voor iedereen. Met dat doel is op 5 november het  
Lokaal Sportakkoord in Rijswijk gesloten. Het akkoord is ondertekend 
door wethouder Sport Björn Lugthart namens de gemeente, Rijswijkse 
sport-verenigingenen maatschappelijke organisaties. (Foto Frank Jansen). 
           
  
           
    
     

Het Lokaal Sportakkoord Rijswijk heeft het doel dat iedereen plezier 
in sport en bewegen kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd,  
in een veilige en gezonde omgeving.       
           

Uitvoering op lokaal niveau    
 
Ruim 90 vertegenwoordigers van Rijswijkse sportverenigingen 
en maatschappelijke organisaties dachten mee. Alle input is  
uitgewerkt in doelstellingen die passen bij de gemeente  
Rijswijk, zoals een sport- en beweegaanbod dat voor alle  
inwoners en organisaties helder en overzichtelijk is en een netwerk 
waarin verschillende, bij het Sportakkoord betrokken, partijen 
samenwerken. Enkele ideeën: het inzetten van een professional 
om ouderen en kwetsbare inwoners te begeleiden naar een  
beweeg- of sportaanbod en het geven van sportclinics en  
trainingen op openbare beweegplekken zodat bewegen in de  
buitenruimte vanzelfsprekender wordt.
        
         
 
           

Hartelijk dank als je hebt deelgenomen aan onze online parkeerenquête! Dankzij jou hebben we een goed beeld van de parkeersituatie in de Rijswijkse  
wijken. Hieronder vind je de globale resultaten. De ingevoerde verbeterpunten per wijk worden door de gemeenteraadsleden betrokken bij de bespreking in 
de gemeenteraad. Naast deze enquête wegen de resultaten mee uit de bijeenkomsten die door de gemeente in meerdere wijken zijn georganiseerd.

75% van de inwoners ervaart een hoge parkeerdruk, maar lang niet  
iedereen heeft er evenveel problemen mee. Minder dan de helft van de re-
spondenten geeft aan veel last te hebben.

Vergunningen in heel Rijswijk invoeren?
Met name in het gebied ‘Spoorzicht, Kleurenbuurt, Artiestenbuurt &  
Stationskwartier’ is het grootste deel van de respondenten tegen het  
invoeren van vergunningen in heel Rijswijk. In ‘Oud Rijswijk, Bomenbuurt,  
Welgelegen, Rembrandtkwartier, Havenkwartier’ zijn er ongeveer evenveel 
voor- als tegenstanders.         
 
          
Met vergunning in heel Rijswijk gratis parkeren? 
De meeste respondenten geven aan voor een parkeervergunning te zijn 
die geldig is in heel Rijswijk. Daarmee zouden vergunninghouders dus  
(vrijwel) overal kunnen staan.Echter denkt de helft van de respondenten dat het 
problemen oplevert als vergunninghouders uit heel Rijswijk in hun wijk mogen 
parkeren. In elke wijk zijn meningen wat dat betreft sterk verdeeld. Opvallend is 
dat respondenten t/m 45 jaar denken dat dit geen probleem oplevert en dat met 
name de 55-plussers denken dit wel een probleem zal opleveren in hun wijk.  

Eerste uren gratis in winkelgebieden
De overgrote meerderheid van de respondenten vindt dat het parkeren in 
winkelgebieden de eerste uren gratis zou moeten zijn. In alle wijken geeft de 
meerderheid van de respondenten aan dat het gratis parkeren niet ten koste 
mag gaan van bewoners. 

Parkeerregels voldoende duidelijk
De parkeerregels kunnen met name duidelijker in het gebied ‘Oud Rijswijk, 
Bomenbuurt, Welgelegen, Rembrandtkwartier, Havenkwartier’ en ‘Spoor-
zicht, Kleurenbuurt, Artiestenbuurt & Stationskwartier’. In de andere 
wijken vindt de meerderheid van de respondenten de parkeerregels duidelijk. 

Groen opofferen voor parkeerruimte
Rijswijkers zijn blij met het groen in de stad. In geen enkele wijk is er een 
meerderheid te vinden voor het opofferen van groen voor parkeerruimte. 
Wel is het opvallend dat respondenten tussen 18 en 30 jaar hier minder 
moeite mee lijken te hebben dan 30-plussers.

In veel wijken is sprake van een hoge parkeerdruk. Dat is natuurlijk niets  
nieuws maar wordt in de resultaten duidelijk bevestigd. Het parkeren in  
Rijswijk scoort dan ook niet overal een voldoende. Toch is duidelijk dat 
Rijswijkers niet geheel ontevreden zijn. Gemiddeld draagt slechts 11% het 
afschaffen van parkeervergunningen als oplossing aan voor de ervaren  
parkeerproblemen.

Gemiddeld geven respondenten het parkeren in Rijswijk een 5,3. Er zijn echter 
grote verschillen per wijk zichtbaar.
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Verkeersveiligheid Rijswijk
december 2019 Wij. Rijswijk

Samen met Wij. Rijswijk organiseerden  
inwoners een eigen laseractie op de Jasmijn 
in hun wijk Rijswijk Buiten. “Met name op 
de woonerven veroorzaken automobilisten 
levensgevaarlijke situaties voor spelende 
kinderen”, weten wijkvertegenwoordigers 
Marina Koorneef en Nina de Vries van 
Wij. Rijswijk die de buurtbewoners onder-
steunden bij het leggen van contacten,  
organisatie en uitvoering. Zo werd wijkagent 
Uzi Ozturk betrokken.

Marinka: “Ik wil benadrukken dat het een 
actie van de bewoners zelf is. Wij. Rijswijk 
ondersteunt hen graag bij initiatieven in de 
eigen wijk en dit is een prachtig voorbeeld. 
‘Buurman’ en raadslid Dennis Cupedo was 
ook betrokken.” 

“Met hulp van wijkagent Uzi zijn 24  
automobilisten streng aangesproken door 
‘hulpagenten’ uit de wijk. Daarbij werd 
aangegeven dat de maximumsnelheid 15 
km/uur is en dat iedereen dit vooral aan de 
buren door moest geven.”

“De kinderen waren in elk geval dolenthousiast.  
Ze mochten bijvoorbeeld zelf laseren!   
Wie echt veel te hard reed kreeg een  
waarschuwing van de wijkagent. Het bleef bij 
strenge woorden. Er zijn geen bekeuringen 
uitgeschreven.”

Wethouder Lugthart opende dit jaar verschillende schoolzones waaronder bij de Nicolaas Beetsschool.

In heel Rijswijk geven mensen aan dat er te hard gereden wordt. Daarom werken we samen aan een integrale aanpak om verkeersveiligheid 
te verhogen met acties gericht op voorlichting/educatie, handhaving en waar nodig aanpassingen in de verkeersinrichting. 
Kinderen verdienen als ‘kwetsbare verkeersdeelnemers’ bijzondere aandacht. Daarom worden door heel Rijswijk schoolzones aangelegd.

Bezorgde bewoners zijn het zat: er wordt te hard gereden! 

Wil jij ook een positieve 
actie organiseren in je wijk 
en wil je ondersteuning van 

Wij. Rijswijk? 

Neem dan contact op met de 
wijkvertegenwoordigers via 

wijkvertegenwoordiger@wijrijswijk.nl 

Bij de Geestbrugweg is een veilige oversteekplaats gerealiseerd. 

Opening schoolzone Nicolaas Beetsschool Campagne verkeersveiligheid om het aantal verkeersslachtoffers te 
verlagen; lopend naar school tijdens de Schoolbrengweek.

Veilig naar school
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