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De feestdagen staan weer voor de deur. 

Vanwege het Coronavirus zal Kerst en 

Oud en Nieuw dit jaar anders dan 

anders zijn. Net zoals het afgelopen jaar 

voor iedereen anders was. Niemand zou 

een jaar geleden verwacht hebben dat 

2020 er zo uit zou zien

Vorig jaar zei ik “De mooiste 

momenten van je leven zijn de 

gelukkige momenten die je deelt.” 

Meedoen zou het motto van 2020 

zijn. Dat is het niet geworden.

De beperkingen vanwege het 

Coronavirus zorgen dat Nederlanders 

zich eenzamer voelen dan voor de 

crisis. 

Eenzaamheid in tijden van Corona

Het typische beeld doemt op van een 

bejaarde verpleeghuisbewoner achter 

een raam. Maar niet alleen ouderen 

voelen zich vaker eenzaam dan voor 

de Coronacrisis.  Ook onder jongeren 

is een stijging te zien. 

Eerlijk is eerlijk: het Coronavirus 

maakt het niet eenvoudig om samen 

iets te ondernemen. Zeker ouderen 

zijn vaak aan huis gekluisterd. Des te 

belangrijker is het om tóch contact te 

houden – online of op veilige afstand.

Misschien worden we juist in deze tijd 

het meeste uitgedaagd om naar 

onszelf te kijken en naar wat we voor 

een ander kunnen betekenen. Laten 

we deze dagen extra naar elkaar 

omzien.

Klein gebaar, groot verschil 

Met een klein gebaar maak je het 

verschil  voor een ander. Een kopje 

koffie bij de buurman, een spontane 

ontmoeting in de supermarkt en 

telefonische gesprekjes met leden van 

de kaartclub.  

Zulke contacten zijn belangrijk om 

eenzaamheid tegen te gaan. Houd 

afstand, maar houd contact!

 

Lichtpuntjes

Als we om ons heen kijken, juist in 

deze donkere dagen, zien we overal 

lichtpuntjes. Mensen die samen hun 

schouders eronder zetten en zich hard 

maken voor mede Rijswijkers.  

Houd afstand,  
maar houd contact!

Onder andere bij de voedselbank, 

bij de weggeefwinkel en al die 

vrijwilligers bij Welzijn Rijswijk.

Mensen die zich niet neerleggen bij 

zaken die niet goed lopen, maar zich 

hard maken om zaken wel goed te 

laten lopen. 

Laten we elkaar steunen als we het 

even niet meer weten. Als de onrust 

en onduidelijkheid teveel op ons 

drukt. Laten we het zoeken in het 

kleine, in het nabije. Laten we 

beginnen met elkaar.

 

Ik wens u ondanks alles, hele fijne 

feestdagen toe in goede 

gezondheid.

 Björn Lugthart 

 wethouder

Wij. wenst alle Rijswijkers 
fijne kerstdagen en een 
gezond 2021.

Fijne feestdagen

wethouder Björn Lugthart

Foto:  MADimage
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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. 

Oud is Goud Awards 2020

De genomineerden 2020

Dit is een uitgave van Wij. Rijswijk

www.wijrijswijk.nl 
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 Freek van Bemmelen 

Vormgeving:     

Raymond van den Assem & Björn Lugthart

 

Fotografie: 

MADimage, Tino van Dam,

Erwin Dijkgraaf & Peter van Zetten      

Welke Rijswijkse oudere verdient de 

Actief Oud is Goud Award 2020?

 Stem op www.wijrijswijk.nl/stem

Colofon

www.wijrijswijk.nl/leden

Meedoen aan de samenleving is goed voor 

gezondheid en welzijn. Mensen die actief 

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.
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Winnaars van de Oud is Goud Awards 2019 Martin Jasper en Bram Sturm

Linda de Reede

Rob de Mooij

Wim Dammers

Andre Baggerman

Rinus Verheul Thea Smit



Muziekbuurt heeft bus terug Wij. leden aan het woord

Huis van de Stad:  icoon behouden!

De wens van de inwoners  is 

gehoord. Zij kregen veel steun uit 

de gemeenteraad. Ook vanuit Wij. 

is meerdere malen aangedrongen 

op het terugkeren van busvervoer.” 

 

In goed overleg met de nieuwe 

OV-aanbieder EBS en MRDH zal 

bus 51 de haltes aan de Admiraal 

Helfrichsingel en de 

Klaroenstraat aandoen.  

“Dat zal de inwoners als muziek 

in de oren klinken”, zegt Freek 

van Bemmelen (Raadslid Wij.). 

“De Muziekbuurt heeft zich 

tegen het verdwijnen van de bus 

terecht flink verzet. Onder 

andere door te demonstreren bij 

de bushalte en door meerdere 

malen in te spreken in de 

gemeenteraadsvergadering. 

Goedkopere alternatieven voor het 

stadhuis  zullen er best zijn en deze 

zijn ook al eerder geopperd. Het 

stadhuis en Trias slopen, nog meer 

flats bouwen om geld te verdienen en 

alles huisvesten in de Plaspoelpolder. 

Of gelijk alles samenvoegen en in 

Delft gaan zitten? Want wat maakt 

Rijswijk nog Rijswijk, als we toch alles 

slopen en volbouwen met flats? 

Bij het Oude stadhuis gaat het voor 

Wij. dus niet alleen over geld maar 

over de identiteit en ambities van 

Rijswijk. We hebben het met Trias, 

Centrum voor de Kunsten, 

Bibliotheek Rijswijk en Welzijn 

Rijswijk 

Een stad moet leven, mag veranderen, maar moet ook een plek blijven 

waar je aan bent gewend, waar je je in herkent, waar je positieve 

associaties en herinneringen hebt. Alleen dan kun je je thuis voelen!

 

Sinds kort zijn in Rijswijk groene scooters in het straatbeeld te zien.

 

bovendien wel over instituten die 

belangrijk zijn voor mensen, voor 

kinderen.  Voor educatie, persoonlijke 

ontwikkeling en welzijn. Die verdienen 

een plek waar die daar recht aan doet.

Natuurlijk kijken we bij Wij. Rijswijk 

naar meer dan sentiment. De kosten 

voor asbest hebben we ook als we de 

boel platgooien. Dan heb je een lege 

portemonnee en verder niets. Het Huis 

van de Stad blijft op langere termijn ook 

nog steeds vele malen goedkoper dan de 

optie ‘blijven in Hoogvoorde’.

Met de verhuizing heeft Rijswijk weer 

een stadhuis op een iconische plek, een 

stadhuis dat Rijswijk verdient!
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De muziekbuurt heeft definitief de bus terug. Wethouder Lugthart 

heeft afgelopen jaar alles op alles gezet om dat voor elkaar te krijgen. 

Deelscooters Rijswijk

Het zijn de elektrische deelscooters 

van Felyx en Go Sharing. Deze 

bedrijven hebben onlangs hun 

gebied uitgebreid naar Rijswijk. Dit 

is onderdeel van een pilot, waarbij 

de gemeente deelvervoer wil 

stimuleren. 

Het is erg handig, al zorgen lukraak 

geparkeerde scooters zorgen soms 

voor ergernis. 

Saamhorig en out of the box denken, 

SAMEN maken we de stad!

Mijn naam is Miranda Rennings. Ik ben 

Wijkvertegenwoordiger voor 

Steenvoorde-Noord en ben vanaf het 

eerste begin bij Wij. Rijswijk.

Oude stadhuis aan de Generaal Spoorlaan|  Foto: MADimage

Bus 51  in de muziekbuurt | 
 Foto: Peter van Zetten

Deelscooters in Rijswijk 

Daarom de oproep aan gebruikers 

om bij het parkeren op mogelijke 

overlast te letten.

Gloednieuwe ‘groene’ viaducten 

gaan gescheiden delen van de 

stad verbinden én er komt geld 

voor maatregelen tegen de files 

op de Prinses Beatrixlaan.  

Het is een langgekoesterde wens 

van de inwoners  om de twee 

delen van de stad beter te 

verbinden.

De A4 zal de komende jaren 

worden verbreed.  Rijswijk kan 

die verbreding van de snelweg 

niet tegenhouden. We hebben 

onze bedenkingen via een brief 

aan de minister duidelijk 

gemaakt.  Door slim 

onderhandelen krijgt  Rijswijk 

miljoenen voor groen en de 

aanpak van files  rond  de 

bredere A4.

Groene viaducten

Miranda Rennings
Wat mij bij Wij.Rijswijk, naast de 

diversiteit vanaf het begin meteen al 

heel erg aansprak zijn de eigenheid, 

saamhorigheid, creativiteit, lef en het 

‘out of the box’- denken. Wij.Rijswijk 

gaat met een positieve 

oplossingsgerichte mindset aan de slag 

en daar krijg ik energie van.

Wij.Rijswijk past bij mij en ik pas bij 

Wij.Rijswijk.

 

 10 Jaar geleden zou ik niet hebben 

kunnen bedenken dat ik dit zou doen 

en dat ik het zo leuk zou vinden. Het is 

écht leuk, het heeft nut en je kunt op je 

eigen manier iets doen voor de 

samenleving.

2020 was een heel bijzonder jaar, 

daarom wens ik iedereen een heel 

normaal 2021! 

Miranda Rennings | Foto: MADimage



Wij. Rijswijk staat als een huis!

Afscheid burgemeester 

Waarnemend burgemeester 

december 2020
04.

Marja Pelzer

 Vertrekkend raadslid Marja Pelzer: 

“Ik ben het avontuur met een nieuwe 

lokale partij aangegaan omdat ik vond 

dat de Rijswijkse politiek anders 

moest. Inwoners en ondernemers 

betrekken bij beslissingen en mee 

laten beslissen was daarbij een 

belangrijk speerpunt. Bij aanvang van 

deze raadsperiode was het de hoogste 

tijd dat de politiek de inwoners en 

ondernemers weer serieus ging 

nemen. Met mijn jarenlange ervaring 

als raadslid was ik ervan overtuigd dat 

ik Wij. Rijswijk als nieuwe partij kon 

positioneren in de altijd onstuimige 

gemeentepolitiek. 

 Dat lijkt gelukt. Inwoners en de 

gemeenteraadsleden weten waar Wij. 

Rijswijk voor staat. Daarnaast hebben 

we een stempel gedrukt op de thema’s 

die voor stemmers van Wij. 

Rijswijk  belangrijk zijn. Hoe inwoners 

en ondernemers betrokken worden 

bij belangrijke beslissingen van de 

gemeente is uitgewerkt in het nieuwe 

participatiebeleid.

 

Eind van dit jaar dragen gemeente-

raadsleden Marja Pelzer en Freek 

van Bemmelen hun stokjes over aan 

Jeffrey Karremans en Cheryl Mauer.

Nieuw bij Wij. zijn Karremans en 

Mauer niet. Cheryl Mauer is vanaf het 

begin betrokken bij Wij. Rijswijk. Zij 

stond als nummer 7 op de kieslijst en 

heeft naast haar werk als model en als 

presentatrice bij RTL 4, haar eigen 

videomarketing bedrijf CFJ 

Productions. Bij Wij. Rijswijk is zij 

onder andere organisator en 

presentatrice van de Actief Oud is 

Goud Awards en actief in het 

communicatieteam.

 

Cheryl Mauer

Mauer: “Voor mijn werk moest ik 

altijd veel reizen, maar Rijswijk voelt 

na een werkdag echt als thuiskomen. 

Het is de stad waar ik ben opgegroeid. 

Rijswijk zit in mijn bloed en ik vind het 

fantastisch om Wij. Rijswijk als 

raadslid te mogen 

vertegenwoordigen. Ik hoop dat ik 

samen met anderen, met en voor 

Rijswijkers, veel moois voor elkaar 

kan krijgen.” 

 

Jeffrey Karremans

Karremans maakte tot vorig jaar deel 

uit van de fractie. Hij moest door 

familieomstandigheden zijn politieke 

taken stilleggen om zich te richten op 

het familiebedrijf. Sindsdien heeft hij 

het raadswerk gemist en bleef hij zich 

langs de zijlijn inzetten. Meer dan een 

jaar later gunnen zijn collega’s het 

hem van harte om weer te doen waar 

zijn passie ligt. “Na een lastige periode 

heb ik er ontzettend veel zin in om 

weer aan de slag te gaan in de 

gemeenteraad”, zegt Karremans. “Mijn 

werk is nog niet klaar!” 

 

Ik ben er enorm trots op dat we dat als 

nieuwe partij binnen drie jaar hebben 

kunnen verwezenlijken. Daarmee heb 

ik gedaan wat ik in 2018 beloofd heb.”

Freek van Bemmelen

Van Bemmelen: “Het mooie aan Wij. is 

dat we echt als team werken. Dat 

betekent ook dat we realistisch kijken 

wie het meeste tijd heeft om zich in de 

gemeenteraad voor Rijswijk in te 

zetten. Voor mij is dat momenteel een 

uitdaging gezien mijn drukke baan, 

eigen communicatiebureau en werk 

als didgeridoodocent/ademcoach.

  

Ik heb het raadslidmaatschap tijdelijk 

met veel plezier vervuld vanwege de 

privéomstandigheden van Karremans. 

Nu hij er weer klaar voor is, kan ik mij 

weer volledig richten op mijn andere 

ambities. Zo is dat destijds ook 

afgesproken.” 

“Natuurlijk zal ik Wij. blijven 

ondersteunen in mijn rol als 

communicatieadviseur, dat doe ik al 

drie jaar vanaf dag 1 van onze 

beweging met de ontwikkeling van de 

campagne. "

Burgemeester Bezuijen nam afscheid van Rijswijk, tijdens een bijzondere 

raadsvergadering.

Tijdens een buitengewone 

raadsvergadering werd de 

burgemeestersketen  van de 

gemeente 

Rijswijk  ceremonieel 

overgedragen  

 aan  locoburgemeester Björn 

Lugthart.

Danny van Dam vindt de komst van Verkerk een aanwinst  voor de 

gemeente.

We vinden een burgemeester met een 

dergelijke staat 

van  dienst  passend  voor  Rijswijk.  D

e heer   Verkerk   is   een   ervaren 

burgemeester die  de regio van 

Rijswijk 

goed  kent  en  een  groot  landelijk 

netwerk heeft.”

 

Wij  Rijswijk  is  ervan  overtuigd  dat 

burgemeester Verkerk daarmee,  al is 

het  tijdelijk,  een  waardevolle  bijdra

ge gaat leveren aan de grote 

uitdagingen waar de gemeente 

Rijswijk voor staat. 

Verkerk  brengt  een groot netwerk 

met zich mee. 

Met zijn ervaring en contacten is hij 

de juiste persoon om de positie van 

Rijswijk in de regio te versterken

College Rijswijk met waarnemend burgemeester| Foto:  FrankJansen

Gemeenteraadsleden, fractieadviseurs en wethouder Wij. Rijswijk | Foto: MADimage

Bezuijen | Foto: Erwin Dijkgraaf



Samen strijden tegen bladafval

“Afval op straat is een grote ergernis”, 

vindt wijkvertegenwoordiger 

Marinka Koornneef (Wij.). “Overal 

zie je wel wat liggen. In plaats van 

ons te ergeren en te mopperen, gaan 

we er nu echt iets aan doen en 

helpen we de gemeente een handje.” 

Daarom organiseert Koornneef het 

initiatief WOW samen met andere 

wijkvertegenwoordigers Linda de 

Reede en Remco Nunnikhoven van 

Wij. Rijswijk. “De hulp en inzet van 

Kringloop Rijswijk is werkelijk 

geweldig!”, benadrukt Koornneef. 

 "Naast dat we zwerfafval opruimen, 

wandelen we ook een behoorlijk stuk 

dus aan voldoende beweging voor de 

dag kom je ook. 

 

Je helpt dus mee aan een schoner 

Rijswijk door gezond actief bezig te zijn.”

Kom jij ook in actie?

De wijkvertegenwoordigers van Wij. 

melden locaties waar veel zwerfvuil ligt 

bij de gemeente. Ook zullen ze zelf 

meerdere opruimacties organiseren. 

Wil je een keer meehelpen? 

Meld je  aan via : 

wijkvertegenwoordiger@wijrijswijk.nl 

Als je zelf een actie wilt houden, dan 

helpen we je ook graag bij de 

organisatie.

 Gevallen bladeren op de openbare 

weg kunnen spekglad worden. 

Vooral in de herfst als er veel 

bladeren tegelijk vallen en het veel 

regent. Het kan dan gevaarlijk zijn 

voor bijvoorbeeld fietsers, 

motorrijders en wandelaars. 

Zondag 25 oktober gingen de 

wijkvertegenwoordigers en 

vrijwilligers van Wij. Rijswijk daarom 

de wijk in om bladeren op te ruimen. 

 “Wij. Rijswijk is blij met het initiatief 

van de gemeente om 90 bladkorven 

te plaatsen, zo houden we samen de 

openbare weg veilig voor iedereen”, 

zegt wijkvertegenwoordiger 

Miranda Rennings.

Een moestuin in de buurt

Wandelen en opruimen 

Dit buurtinitiatief wordt opgezet 

door bewoners uit de 

Ministerbuurt en de organisatie 

Chironzorg dagbesteding en wordt 

mede mogelijk gemaakt door 

Rijswijk Wonen. 

december 2020
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Erik Reinders, wijkvertegen-

woordiger: “Wij. Rijswijk ontving 

vanuit diverse  wijken de vraag om 

de plaatsing van bladkorven. Voor 

veel inwoners is  het 

kennelijk  onduidelijk waar 

de  bladkorven staan en waarom 

juist daar.  

Op de site van de gemeente staat te 

lezen dat er geen extra bladkorven 

meer bij komen en de gemeente in 

de gaten zal houden hoe vol de 

korven zitten en  en wanneer ze 

volgend jaar nodig zijn.  

Wij. Rijswijk is van mening dat 

plaatsing van de korven een 

nog  groter succes zal zijn in 

samenspraak met de inwoners van 

de wijken. 

Bij het ingaan van de wintertijd veranderde het straatbeeld in snel 

tempo. Het zomerse groen maakte plaats voor fraaie geel-rood-bruine 

kleuren. 

Wijkvertegenwoordigers Marinka Koornneef en Miranda Rennings. Foto: MADimage

Vrijwilligers en wijkvertgenwoordigers wandelen en ruimen op  Foto: MADimage

Wijkvertegenwoordiger Miranda Rennings (Wij. Rijswijk): 

 “Ontmoet je buren in de moestuin!" We hopen dat de hele buurt zal 

meedoen, want de moestuin is een 

open ontmoetingsplaats.iedereen 

en richt zich op ontmoeten rond 

een plezierige tijdsbesteding in de 

buitenlucht.”

Moestuin in Steenvoorde-Noord |  Foto: MADimage

Wijkschoonmaak Rijswijk Buiten

Wijkschoonmaak in Rijswijk Buiten | Foto: Tino van Dam

Wij. is een beweging die op een positieve manier naar Rijswijk kijkt. We 

wonen in een mooie stad en geloven in de kracht van Rijswijk. Veel van onze 

mensen zijn zelf actief met initiatieven voor Rijswijk. Wij. vindt dat een 

gemeente die initiatieven uit de samenleving moet faciliteren als dat nodig is, 

want de samenleving maakt de stad. 

Rijswijk staat ook de komende jaren weer voor grote uitdagingen.  Wij. wil 

deze goed aanpakken. Dat wil zeggen niet altijd voor de meest makkelijke 

oplossing kiezen, maar voor goede en duurzame oplossingen waar onze stad 

jaren mee vooruit kan.
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Alle geslaagden waar de vlag uithing 

ontvangen een presentje

Ondernemer Wim de Ridder neemt na 50 

jaar ondernemerschap afscheid van 

Rijswijk

Koningsdag was dit jaar anders dan anders. 

Onze leden spelen een digitale 

'Woningsdag Quiz'.

Wij. is een gezellige vereniging met leuke activiteiten.

Traditionele start van het nieuwe politieke 

seizoen met een hapje en een drankje.

Wij. organiseerde een kerstdiner voor wie 

het anders alleen moest vieren 2019

Valentijnsdag bezorgt Wij. berichtjes 

Wij. zet zich graag in voor een gezellige en sfeervolle stad. In de 

Bogaard zorgen onze vrijwilligers  voor een kerstman en echte 

arrenslee ook dit jaar weer.

Na de lock-down gaan de terrassen 

weer open

Aankondiging Woningsdag

06.06.
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Davey maakt tekeningen voor de Rijswijkse 

ouderen

 Zorg goed voor elkaar #Rijswijk! 

#samenstaanwesterk

Pasgeld zo groen als mogelijk

Tijdens de Coronacrisis

Leden bezorgen een blauwe 

valentijnsroos bij Rijswijkers Wij. leden aan het  woord

Ik word er zo verdrietig van als ik hoor dat 

mensen zich schamen voor de armoede.

Rijswijk is rustig, het is hier leuk wonen! 

Naast onder andere alle mooie parken, 

vind ik het ook heel leuk dat de gemeente 

voor je klaar staat als je iets wilt 

ondernemen, een goed idee hebt. Ik ben 

een van de grondleggers van de 

Weggeefwinkel, een initiatief om de 

minima te helpen aan kleding en huisraad.

Wat ik zo mooi vind aan Wij. is dat het een 

jonge partij is, en zowel wethouder Björn 

als de anderen van de partij hebben altijd 

veel voor ons- de weeggeefwinkel- gedaan. 

Niets was te gek. Wij. staat écht heel dicht 

bij de mensen. Mensen schamen zich vaak 

voor armoede, ik wil graag de helpende 

hand zijn die ze de weg wijst om de hulp te 

krijgen die ze nodig hebben. 

07.

Het is en blijft pas écht leuk om ergens te 

wonen als je wat kunt doen in je wijk en 

met je buren.

Als je verandering wilt, zul je zelf een eerste 

stap moeten zetten. Dat is één van de 

leukste dingen bij Wij., dat je zelf echt mee 

kunt werken aan een oplossing.

Voor 2021 wens ik iedereen veel 

gezondheid en sportiviteit toe.

Danny van Dam Nellie Hoegen

Leon Heesterman
Ik ben Leon Heesterman, ik ben 18 jaar en 

woon in Rijswijk.

Wat mij heel erg aanspreekt bij Wij. is de 

onderlinge gezelligheid en hoe hecht de 

partij is.

Ik wens alle inwoners van Rijswijk voor 

2021 een gezond en vreugdevol jaar toe. 

Dat het Coronavirus maar snel mag 

verdwijnen en we het normale leven weer 

op kunnen pakken, en dat we iedereen 

weer kunnen omhelzen.

Danny van Dam | Foto: MADimage

Nina de Vries | Foto: MADimage

Leon Heesterman | Foto: MADimage

Nina de Vries
Een karaktervolle stad met een inclusief 

karakter, iedereen moet zich gezien en 

gehoord voelen!

Ik ben sinds de oprichting actief  bij Wij. 

Rijswijk onder andere als 

wijkvertegenwoordiger voor de Kleuren- en 

Artiestenbuurt. Wat mij aanspreekt bij Wij. is 

dat Wij. Rijswijk de politiek een stuk 

laagdrempeliger maakt. Alle leden staan voor 

elkaar klaar. Wanneer iemand een idee heeft, 

helpen we elkaar, we gaan ervoor. Als we 

geluiden horen uit een wijk, dan gaan we samen 

met inwoners oplossingen bedenken.

Mijn wens voor de toekomst is dan ook dat 

meer mensen gaan zien hoe mooi Rijswijk is en 

hoeveel Rijswijk te bieden heeft.

Nellie Hoegen |Foto: Mad Image

Bezorging kaartjes dat Wij. 

voor je klaar staat.

07.
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Echter, nu ruim 5 jaar later is er geen 

steiger te zien. De ondernemers 

geven aan hier meerdere malen met 

de gemeente Rijswijk contact over te 

hebben gehad. Het idee van de 

ondernemers is om zelf steigers te 

financieren. De gemeente reageert 

echter niet op deze suggestie. 

 

Ondernemers Havengebied wachten op haven 

De ondernemers hebben niet alleen 

hard voor hun zaak hebben maar ook 

voor Rijswijk. Tevens uitten zij hun 

zorgen over de doorontwikkelingen 

van het Havengebied en de 

Plaspoelpolder.

Volgens aannemer Lou Schou (63) is 

de weg vrij voor ‘Harbour Rijswijk’ in 

de Plaspoelpolder, wat de komende 

jaren veel meer een leefgebied 

wordt. “De betonmortelcentrale, 

waarvoor het water vrij moest 

blijven, is al drie jaar weg."

Het succes van bewaakte stallingen
Afgelopen herfst is naast het station een  gratis bewaakte fietsenstalling 

geopend. Dit tot groot genoegen van Wij. Rijswijk die  er meerdere jaren op 

aandrong. 

“In winkelcentrum In de Bogaard 

hebben we gezien dat het aantal 

fietsendiefstallen met 75% is 

gedaald sinds de stalling bewaakt 

is”, zegt Danny van Dam (Wij.).  Hij 

roept dan ook op om in Oud Rijswijk 

een derde gratis fietsenstalling te 

realiseren.

“We zijn verheugd dat de tweede 

gratis bewaakte  stalling is 

gerealiseerd op het 

Eisenhowerplein”,  tevens is er een 

PostNL afhaalpunt en een openbaar 

toilet. Deze extra voorzieningen zijn 

een waardevolle aanvulling voor 

reizigers".

 

“Van bewoners ontvingen wij 

talloze positieve berichten op de 

opening van de stalling op het 

Eisenhowerplein. Daarnaast is er 

een brede vraag naar een gratis 

bewaakte stalling in 

winkelcentrum Oud Rijswijk. Het 

stadsbestuur is daarom verzocht 

of  zij bereid is ook in Oud 

Rijswijk een stalling te 

realiseren." 

 “Door goede fietsenstallingen te 

realiseren, stimuleert Rijswijk het 

gebruik van de fiets. In Rijswijk 

het meest ideale vervoermiddel 

gezien de korte afstanden”, 

volgens van Dam.

08.

Volgens wethouder Van der Laar, die 

spreekt van ‘een mooi plan’, moet de 

provincie eerst de milieuvergunning 

afschalen. “Die is daar echter zeer 

terughoudend in omdat er steeds 

minder plekken in Zuid-Holland zijn 

die de bestemming hoge 

milieucategorie watergebonden 

bedrijvigheid hebben.”

De ondernemers in de  bedrijfspanden aan de Nijverheidsstraat is bij aankoop van de panden beloofd dat er 

steigers zouden komen.

Bewaakte fietsenstalling Eisenhowerplein |  Foto: Rijswijk.tv

Ondernemers Havengebied  Foto: | Tino van Dam

Wij. Rijswijk is van mening dat goede 

initiatieven vanuit de samenleving 

moeten worden opgepakt. Dit 

initiatief draagt krachtig bij aan het 

ondernemersklimaat en de 

ontwikkeling van het Havengebied.

Wij. leden aan het woord

We laten een Legacy achter. Laat de 

les van 2020 beklijven!

Samen met mijn vrouw heb ik 15 jaar 

geleden Herberg Vlietzigt gekocht 

en met heel veel plezier opgebouwd 

tot het “monument” wat er nu staat. 

En dan ineens komt Corona.

We hadden de hoop om de eerste 

golf te overleven. Toen kwam er na 

de zomer een opleving van het 

virus…

Wij maakten de balans op en de 

impact van deze maatregelen 

werden duidelijk zichtbaar.

De conclusie was helder; dit kunnen 

wij niet meer volhouden. Dan moet je 

verstandig ondernemen en de knoop 

doorhakken. 

Een bizarre keuze, maar we willen er 

alles aan doen om een faillissement 

te voorkomen. Wij maken nu een 

bizarre keuze, we hebben hier altijd 

ons hart gevolgd, nu moéten we ons 

verstand volgen. 

 

 Tranen van verdriet worden tranen 

van geluk door alle lieve reacties, zo 

veel, uit elke hoek, zo bijzonder.

Het doel van mijn werk was altijd om 

het mooiste uit mensen te halen en 

ze te verbinden.

Laat de les van 2020 beklijven en 

laten we met elkaar een nieuw 

tijdperk ingaan met nieuwe bagage; 

empathie en liefde voor elkaar. Ik 

wens op de eerste plaats dat 

iedereen gezond blijft.

Ronald Leenheer

Ronald Leenheer | Foto: MADimage

Wij. leden aan 
het woord

Stefan Boom
Ik ben Stefan Boom en ik ben sinds 

kort Wijkvertegenwoordiger in de 

Muziekbuurt. Ik heb gekozen voor 

Wij. omdat Wij. écht naar mensen 

luistert. 

Ik wil iedereen in Rijswijk vragen om 

er voor elkaar te zijn en zeker in deze 

rare tijden. Of je nu wel of niet achter 

de coronamaatregelen staat, heb 

respect voor elkaar en voor elkaars 

mening. Alleen WIJ samen kunnen 

Rijswijk mooi en gezellig houden…pas 

goed op elkaar. 

Stefan Boom | 

Foto: MADimage
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De kunstgrasvoetbalvelden op de 

Sportparken Hoekpolder en Prinses Irene 

zijn in 2020 gerenoveerd.

 

Nieuwe sportvelden

Sportcomplex De Altis

Sportpark Elsenburg

Deze stickers zijn de markeringen van de 

nieuwe (hard)looproutes in Rijswijk die begin 

dit jaar zijn aangelegd.

Meer info over de routes

De start van de (hard)looproutes ligt in het 

Wilhelminapark, nabij ‘De Smeltkroes’, op de 

splitsing van het Pieter Postmapad en 

Cananefatenpad. 

 Je kunt  de keuze maken om de 2km, de 5km of 

de 10km te volgen. 

Steeds meer Rijswijkers vroegen zich dit jaar 

af  wat de stickers met #RijswijkBeweegt 

betekenen.

De Rijswijksche Hockey Club 

(RHC), de Rijswijkse Wielren 

Vereniging De Spartaan en de 

Fietscrossclub Rijswijk krijgen 

meer ruimte, nu de ‘plofcirkel’ van 

TNO wordt opgeheven.

Danny van Dam, Wij. Rijswijk: “Er 

verrijst een klein olympisch 

sportpark, dat is geweldig!”

“In Rijswijk wordt er veel 

gebouwd, daar horen ook 

faciliteiten bij." “Sport is maar één 

voorbeeld. 

"We hebben nu al een 

capaciteitsprobleem in de huidige 

Rijswijkse sportvoorzieningen en met 

de groei van Rijswijk Buiten worden 

wachtlijsten alleen maar langer. De 

uitbreiding van sportpark Elsenburg is 

daarom belangrijk. De verenigingen 

hebben meegedacht en zijn blij met de 

plannen.”

In februari 2021 neemt de 

gemeenteraad een definitief besluit.

Dinsdag 6 oktober besloot de gemeenteraad om te beginnen met de voorbereidingen 

voor een renovatie van sportpark Elsenburg. 

De bouw van het nieuwe sportcomplex aan de De Bruyn Kopsstraat in 

Rijswijk vordert snel.

  

ADO in Rijswijk

Björn Lugthart, wethouder Sport en 

Gezondheid van Rijswijk: “We 

hebben het doel om van Rijswijk een 

sportstad te maken en dit sluit daar 

mooi bij aan. We zijn ontzettend blij 

dat het sportpark nieuw leven is 

ingeblazen, onder aanvoering van 

Hans Lammertink, exploitant 

Prinses Irene sportpark.

Dit is gigantisch goed voor de 

sport en stimuleert mensen om 

weer naar dit sportpark te 

komen. Zelf woon ik hier aan het 

einde van de straat en het was 

mij een doorn in het oog dat het 

complex lange tijd verlaten 

oogde. Het is mooi dat er weer 

steeds meer bedrijvigheid komt.”

Het Prinses Irene Sportpark is twee seizoenen de 

trainingsaccommodatie van de eerste selectie van ADO Den Haag. 

 De club is zeer verheugd dat er overeenstemming is bereikt voor het 

gebruik van deze kwaliteitslocatie in Rijswijk.

 

Het nieuwe sportcomplex 

aan de Burgemeester 

Elsenlaan in Rijswijk heeft 

een naam gekregen. 

Uit alle inzendingen koos 

de jury vijf namen: De Els, 

De Altis, De Diamant, Huis 

van de Sport en Samen 

Sporten. 

Hockey, Crossfiets en Wielrennen op 1 locatie | Foto: Peter van Zetten

directeur Ado Den Haag   | Foto: Erwin Dijkgraafsportcomplex: de Altis | Foto: Erwin Dijkgraaf
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Hardlooproutes 

Het nieuwe sportcomplex 

dient ter vervanging van 

de Marimbahal, de Van 

Zweedenzaal en de 

voormalige gymzaal aan 

de P. van Vlietlaan. Het 

nieuwe sportcomplex 

bestaat uit verschillende 

sporthallen en 

sportzalen. 

De oplevering van het 

sportcomplex is 

medio  2021. 

 Hierna kan De Altis in 

gebruik genomen worden 

door de verenigingen, de 

sporters, het onderwijs 

en de bezoekers.

Sport Rijswijk.
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Verkeersveiligheid.

Schoolbrengweek

Het aantal verkeersslachtoffers in 

Nederland neemt de laatste jaren 

toe, met de snelste stijging in de 

regio Zuid-Holland, ook in Rijswijk. 

Dat heeft te maken met de ligging 

van Rijswijk als belangrijke 

doorgaansroute tussen Rotterdam 

en Den Haag. Daarnaast zijn de 

verstedelijking en de toenemende 

verkeersdrukte van invloed.

Wethouder Mobiliteit Björn 

Lugthart: “Verkeersveiligheid is een 

speerpunt van het college. De lat ligt 

hoog. We zetten in op verschillende 

fronten en doen dit niet alleen, maar 

samen met de Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag, het ROV Zuid-

Holland, politie, scholen, bedrijven 

en de Rijswijkse inwoners."  

Leder kind moet veilig naar school 

kunnen.” Om daar aandacht voor te 

vragen gingen kinderen lopend naar 

school tijdens de Schoolbrengweek.

  

Kinderen zijn kwetsbaar 

in het verkeer, meer nog 

dan andere 

verkeersdeelnemers. 

 Het aanleggen van 

schoolzones rondom 

basisscholen, herkenbaar 

aan verkeersborden met 

figuurtjes van tekenaar 

Dick Bruna helpt om 

aandacht te vragen.

Afgelopen  jaar nam wethouder Mobiliteit Björn Lugthart samen met 

de schoolgaande kinderen en hun ouders het zebrapad op de 

vernieuwde kruising Penninglaan-Geestbrugweg officieel in gebruik. 

De urgentie om de verkeersveiligheid in Rijswijk te verbeteren is groot.

Iedere dag komen er 15 mensen niet veilig aan op hun bestemming in 

Zuid-Holland. 

De aanpassing van de kruising was al 

langer een wens van betrokken 

ouders met schoolgaande kinderen 

uit de buurt, omdat deze veel 

gebruikt wordt door schoolgaande 

kinderen. Zij hebben meegedacht 

over de inrichting. Die is zodanig 

aangepast dat voetgangers en 

fietsers veiliger en vlotter kunnen 

oversteken.

Er zijn verkeerslichten geplaatst voor 

zowel voetgangers als fietsers en 

daarnaast is een middenberm 

aangelegd waar fietsers zich kunnen 

opstellen voor het verkeerslicht. 

Hierdoor hebben fietsers de ruimte 

om te wachten voor het verkeerslicht 

en kunnen de overige fietsers over de 

Geestbrugweg ongehinderd 

doorfietsen.

 

 

"We pakken onder meer de 

weginrichting aan, waaronder de 

aanleg van verkeersveilige 

schoolzones;

"Mijn ambitie is dat uiterlijk 2022 alle 

basisscholen in Rijswijk een 

schoolzone hebben”

Daarnaast zet de gemeente in op 

educatie, voorlichting en op 

handhaving. Lugthart: “Veel 

ongelukken komen door menselijk 

gedrag. Bijvoorbeeld door te hard 

rijden,  op de smartphone kijken of 

fietsen zonder licht. Bewustwording 

van je eigen gedrag in het verkeer is 

dus minstens zo belangrijk. Daarin is 

veel te winnen. Alleen samen kunnen 

we dit veranderen. Vorige maand 

heeft de gemeente een peiling 

gehouden, waarin inwoners zijn 

gevraagd wat zij belangrijk 

vinden  voor het verkeer."

Lugthart: “We hebben  Rijswijkers 

gevraagd aan te geven hoe zij 

reizen, wat zij belangrijk vinden 

voor verkeer en vervoer in de 

toekomst en hoe we dit voor elkaar 

kunnen krijgen." 

 

"Deze maand organiseren we 

bijeenkomsten waarin we samen 

met inwoners, ondernemers en 

maatschappelijke organisaties 

aan de slag gaan met de 

knelpunten en oplossingen die 

met de peiling zijn opgehaald." 

"De uitkomsten van peiling en 

bijeenkomsten vormen hierna de 

basis voor de Mobiliteitsvisie die 

medio volgend jaar wordt 

vastgesteld.”

Aanpassing infrastructuur

Schoolzones

Ook kinderen van de 

Mariaschool  deden mee met de 

actie.  Met deze actie leren we 

kinderen waarom het goed is met de 

fiets of lopend naar school te 

gaan:  Het is gezond en goed  voor de 

verkeersveiligheid, maar vooral ook 

leuk! 

Oude situatie oversteek Geestbrugweg  | Foto:Peter van Zetten

Mariaschool  | Foto:Peter van Zetten

Aangepaste oversteek Geestbrugweg- Penninglaan | Foto:Peter van Zetten

Basisschool de Akker  | Foto:Peter van Zetten
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Lasergun controles

Weer naar school

De bewoners van de 

Churchill Torens aan de Sir 

Winston Churchilllaan 

hebben aan wethouder 

Björn Lugthart een petitie 

aangeboden om aandacht 

te vragen voor de 

verbetering van hun 

leefomgeving.

Nadat bezorgde inwoners uit Rijswijk Buiten contact opnamen 

met onze wijkvertegenwoordiger Marinka Koornneef, heeft zij 

direct een schouw in de wijk georganiseerd. 

Na Corona gingen de basisscholen  deze zomer weer open. Na de lange periode 

thuis was het voor kinderen weer wennen om naar school te fietsen. Daarom 

werd extra aandacht voor de verkeersveiligheid rondom scholen gevraagd.

De urgentie om de verkeersveiligheid in Rijswijk te verbeteren is groot. 

Wekelijks ontvangt wethouder mobiliteit, Björn Lugthart, talloze 

klachten dat er veel te hard gereden wordt in Rijswijk. 

Voor veel kinderen en ouders 

was het spannend om weer naar 

school te fietsen. Met alle 

nieuwe indrukken is het lastig de 

aandacht er 100% bij te houden 

en zijn ze wat minder alert op 

het verkeer. Ook voor 

automobilisten was het na een 

relatief rustige periode op de 

weg weer even wennen. De 

campagne ‘Wij gaan weer naar 

school’ attendeerde 

weggebruikers op schoolgaande 

kinderen.

De bewoners van de homas Jeffersonlaan en President 

Kennedylaan hebben eveneens een petitie aangeboden.

Petities verkeersveiligheid

Samen met wijkbewoners, wethouder en de wijkagent maakten 

zij een ronde langs plekken waar bewoners onveilige situaties 

ervaren, met name voor spelende kinderen.

Wijkschouw

Rijswijk werd deze zomer 

opgeschrikt door 

snelheidsduivels, die 

extreme 

verkeersincidenten  veroorz

aken.

Dit jaar waren er talloze 

controles met 

lasergun  waarbij de politie 

twee keer per dag op 

verschillende wegen postte. 
controle op de Huis te Landelaan | Foto: Peter van Zetten

Bewoners Kennedylaan|  Foto: Erwin Dijkgraaf

Bewoner Sir Winston Churchilllaan

Schouw Rijswijk Buiten Foto: Erwin Dijkgraaf

Wij gaan weer naar school| Foto: Peter van Zetten
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Rotonde Plaspoelpolder

Rotonde Diepenhorstlaan PPP | Foto: Peter van Zetten

Het gevaarlijke kruispunt in de Plaspoelpolder bij de 

Diepenhorstlaan/Verrijn Stuartlaan is vervangen door een rotonde. Er 

vond de laatste jaren een toename van het aantal ongelukken plaats.

 Zij vragen hiermee 

aandacht voor het lawaai 

en het racen op de 

Generaal Spoorlaan en de 

Schaapweg. 

Nieuwe LED technologie
Op de kruising Laan van 

Oversteen met de Laan 

van Vredenoord kunnen 

fietsers en bromfietsers 

veiliger oversteken. 

De kruising is aangepast 

door de toepassing van 

oplichtende LED lampjes 

in het wegdek. 

Hierdoor is de 

verkeersveiligheid op de 

locatie aanzienlijk 

verbeterd.

In de oude situatie was de 

fietsstrook op de kruising 

niet duidelijk zichtbaar 

voor automobilisten, 

waardoor dit gevaarlijke 

situaties opleverde. 
LED in het wegdek | Foto: Erwin Dijkgraaf
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Wijkvertegenwoordigers zijn er voor jou!  

 

Wij. vindt dat de mooiste en beste ideeën van inwoners komen. Daarom 

geven wij jou ruimte om mee te denken en beslissen over wat voor jou 

belangrijk is.  

Omdat jij weet wat er in jouw 

omgeving speelt wordt de stad beter 

als jij er invloed op hebt. Door samen 

te werken ben jij mede-eigenaar en 

daarmee ook verantwoordelijk voor 

het resultaat. 

 Jouw stad begint immers bij jouw 

voordeur! 

Danny van Dam

Onze wijkvertegenwoordigers zetten 

zich vrijwillig in de wijk in. 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?  

 

Miranda Rennings

Erik Reinders

Marinka Koornneef
 

Roderick van den Berg 

 Steenvoorde Noord

Rijswijk Buiten
Oud Rijswijk

 Plaspoelpolder

 Steenvoorde Zuid
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 Neem contact met ons op:   wijkvertegenwoordigers@wijrijswijk.nl

 

  of kijk op: www.wijrijswijk.nl/ wijkvertegenwoordigers
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de Strijp

Linda de Reede

Stefan Boom

Marja Mudde

Ilse Verroen
 

Nina de Vries

Muziekbuurt

Te Werve

Kleuren en Artiestenbuurt

Stationsbuurt

Bas Hageman

Cromvliet
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“Zuid-Holland zucht onder een tekort 

aan sociale woningen. In Rijswijk is 

het percentage met meer dan vijftig 

procent juist al hoog te noemen. 

Rijswijk bouwt al geruime tijd voor de 

hele regio. Toch spreken we met 

regelmaat starters die geen woning 

kunnen krijgen en vaak al jaren 

ingeschreven staan”, aldus Marja 

Pelzer (Wij.).  “Dat moet anders!”

“Wat we zien is dat de nieuwe 

Rijswijkse woningen door het 

regionale verdeelmodel vooral gaan 

naar woningzoekenden van buiten 

Rijswijk. Mede daardoor krijgen 

Rijswijkse starters geen kans en is er 

amper doorstroom binnen de stad. 

Voor een regionale woningmarkt is 

het noodzakelijk dat de regels 

rondom de verdeling van woningen in 

deelnemende  gemeenten gelijk zijn, 

maar ook dat zij evenredig bijdragen 

aan het op peil brengen van het aantal 

woningen”, vindt Pelzer. “Dat is nu 

niet het geval.”

Rijswijk heeft genoeg gebouwd: laat 

de regio mee-investeren

“De provincie dringt aan op 

verdichting, maar als Rijswijk hebben 

we ons aandeel inmiddels wel 

geleverd”, daarvan is  Pelzer 

overtuigd.  “Met de huidige bouw van 

nieuwe woningen in het Bogaard-

gebied,  Rijswijk-Buiten en het 

Havenkwartier halen we het 

gewenste aantal woningen in de regio 

makkelijk. Dan mogen andere 

gemeenten eerst hún aandeel leveren 

voordat we de leefbaarheid hier nog 

verder onder druk zetten. 

Wat Wij. betreft is Rijswijk wel 

volgebouwd. Het is essentieel dat 

Rijswijkers in hun vrije tijd nog van 

groen kunnen genieten, dat de 

verkeersdrukte niet verder toeneemt 

en  de luchtkwaliteit niet verder 

verslechtert. Daarvoor heeft Wij. 

duidelijke voorwaarden gesteld. Dat 

wil zeggen: eerst oplossingen om te 

zorgen dat het verkeer niet verder 

dichtslibt. Laat de regio maar mee 

investeren in een tunnel onder de 

Beatrixlaan voordat we nog meer 

woningen of torenflats toevoegen.”

Achterstallig onderhoud aanpakken 

en rem op nieuwbouw

Wat diverse collegepartijen betreft 

moet eerst de kwaliteit van de 

Rijswijkse sociale huurwoningen 

worden verbeterd, daar is ook Wij. 

van overtuigd. Pelzer: “Wanneer het ‘s 

winters vriest, kun je in veel 

huurwoningen de binnenkant van de 

ramen krabben.  Andere woningen 

staan door vochtproblematiek vol 

schimmel. Het is dus van het grootste 

belang dat er wordt geïnvesteerd in 

bestaande woningen. Nu staan er er 

zelfs al geruime tijd woningen leeg, 

onbewoonbaar, terwijl er een mega-

tekort is. Daarover moeten hele 

duidelijke afspraken worden gemaakt 

met corporaties.”

Sommige partijen willen helemaal 

stoppen met sociale woningbouw. Dat 

is wat Wij. betreft een brug te ver. 

“Wijken mogen niet te eenzijdig voor 

de minder draagkrachtigen worden 

gebouwd of juist alleen voor de beter 

gesitueerden. Je moet hier kunnen 

wonen, ongeacht de dikte van 

je  portemonnee. Maar blijven 

bouwen omdat er wachtlijsten zijn, is 

naar onze mening in Rijswijk niet 

langer de oplossing. De ruimte is te 

schaars. Op eigen grond kunnen 

woningcorporaties vernieuwen, maar 

voor nieuwbouw op gemeentegrond is 

minder ruimte. Er moeten gerichte 

keuzes worden gemaakt.

Niet blind maar slim bijbouwen

De oplossing ligt volgens Wij.  in 

maatwerk per doelgroep zoals het 

bouwen van woon-zorg-concepten, 

units voor flex- en noodwonen, 

studio’s voor starters,  city lofts en 

55+ flats met flatcoaches. Ook 

moeten we dan de doorstroming nu 

echt een keer op gang brengen door 

de juiste mensen in de juiste woningen 

te krijgen. 

Daarvoor kan het ook het ook helpen 

om meer voor middeninkomens te 

bouwen. Daar gaan corporaties aan 

mee werken, maar dat kan ook door 

private partijen of door de gemeente 

zelf.  Daarvoor is meer onderzoek 

noodzakelijk.

Het is voor Rijswijkers vrijwel onmogelijk een betaalbare huurwoning 

in hun eigen stad te vinden terwijl Rijswijk wel fors bijdraagt aan het 

oplossen van de regionale woningnood. 

Daarmee staat bovendien niet alleen onze begroting onder druk, maar 

ook de leefbaarheid in de Rijswijkse wijken. Woningbouw gaat 

logischerwijs vaak ten koste van groen en luchtkwaliteit. Daarnaast lijkt 

onderhoud van bestaande huurwoningen ondergeschikt aan nieuwbouw, 

wat tot ongezonde situaties leidt.

Bouwen voor de hele regio, 
maar Rijswijkers de dupe.

Wij. leden aan het woord

Meer lees je op: 

 www.wijrijswijk.nl/ledenaanhetwoord
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Ik moest er even over nadenken, 

maar dit past bij mij!

Ik ben wijkvertegenwoordiger voor 

Te Werve, Julianapark en Huis te 

Lande.

Hier ben ik ingerold omdat ik me al 

een tijdje in heb gezet voor de wijk 

als bewoner binnen de 

Projectgroep Parkeerregulering in 

de wijk Te Werve.

Bij Wij. krijg je echt de ruimte krijgt 

om initiatieven te ontplooien, en 

Wij. staat echt voor Rijswijk klaar, 

dat sprak mij meteen al aan. Je ziet 

ze overal. Bij Wij. zijn de acties 

zichtbaar en voor een groot 

publiek.

Ik wens voor 2021 dat Rijswijkse 

burgerinitiatieven nog beter en 

sneller. Natuurlijk moeten deze wel 

passen bij de identiteit van Rijswijk

Marja Mudde

De verbinding die er bij Wij. is 

tussen de vereniging en de politiek 

vind ik gaaf; ik krijg daar energie 

van.

Ik ben vanaf het begin betrokken 

bij Wij. Rijswijk omdat de 

gedachten “anders, vernieuwend, 

samen en positief” erg bij mij 

passen.  Dit maakt dat Wij. Rijswijk 

voor mij een plek is waar ik me 

thuis voel en waar ik energie krijg 

om dingen aan en op te pakken als 

wijkvertegenwoordiger én sinds 

2020 ook als fractievolger.

Ik wens Rijswijk in 2021 een jaar 

vol gezondheid en positiviteit, 

nieuwe kansen voor iedereen en 

dat we samen COVID-19 onder 

controle krijgen.

Marinka Koornneef
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Inclusieve speeltuin

Is het noodzakelijk om nu naar de 

winkel te gaan, is de afspraak 

belangrijk genoeg om fysiek te 

houden of kan online ook? Een dagje 

weg kies je bewuster door niet naar al 

te drukke plekken te gaan. Je sociale 

netwerk is voornamelijk online of via 

telefoon. Zelfs naar je werk gaan, is 

anders geworden, thuiswerken is het 

nieuwe normaal.

Nu alles zo anders is, moeten we ook 

creatiever zijn met onze vrije tijd. 

Maar wat kun je doen in Rijswijk? 

 

Bewegen

Wandelingen zijn er genoeg te maken, 

heb je al eens de prachtige parken 

bezocht? Elsenburgerbos, 

Wilhelminapark, Hoekpolderpark, 

park Overvoorde?

 

Fietsen kan natuurlijk ook over de 

recent aangelegde “Romeinse routes”. 

Ook kun je door verschillende wijken 

wandelen, hoe leuk is het om Rijswijk 

te ontdekken

Nu de Horeca weer zo lang dicht is is 

het ook leuk om eens te kijken wat de 

horeca ons allemaal aanbiedt. Van to- 

go, tot bezorg- en afhaaldiensten van 

maaltijden. 

Heb je al eens op de site gekeken van 

Bijna thuis, Hagemancatering, de 

Buijtenplaets, de Wits, Ton’s, van 

Ouds ‘t Nest, Made in Italy, Marea of 

Elea?

Spelen is van levensbelang voor 

alle kinderen. Daarom gingen onze 

leden Nina de Vries , Miranda 

Rennings en Marinka 

Koornneef  aan de slag.

 

Zij wilden dat er in de Gemeente 

Rijswijk  tenminste één inclusieve 

speeltuin wordt gerealiseerd. Een 

speeltuin waar echt alle kinderen, 

ongeacht beperking, samen kunnen 

spelen.

Geen van de Rijswijkse speeltuinen is geschikt voor kinderen met een 

beperking.

Online wordt er ook van alles 

georganiseerd en aangeboden, zo zijn 

er via Trias online cursussen te volgen, 

wellicht ook voor jou leuk om wat 

nieuws te leren.

Gelukkig blijft het voor de kinderen 

grotendeels normaal. Sporten, 

scouting en vrijetijdsbesteding als 

Don Bosco zijn geopend en bieden 

leuke activiteiten aan, net als Happy 

Fit.

Wil je echt wat anders? Bekijk eens of 

er een buurtmoestuin is of kan 

worden aangelegd! In Steenvoorde 

Noord is zo’n moestuin aangelegd 

door de bewoners. 

Door samen met elkaar Rijswijkse 

activiteiten te volgen en de Rijswijkse 

horeca te ondersteunen, kunnen we 

zorgen voor een tijdelijk normaal! 

Als laatste vragen wij iedereen:  kijk 

eens in je straat, buurt, wijk, zie je 

iedereen nog wel eens buiten komen?

Laat eens  een kaartje , positief 

berichtje achter bij die buren die het 

moeilijker hebben of alleen zijn. 

komen. 

Uit ervaring weten wij  hoe blij je 

iemand kunt maken met een positief 

berichtje al is het maar een klein 

gebaar, het gevoel is grootser dan je 

kunt bedenken.

Corona
Dit jaar werd alles anders, wat zo normaal was om te doen, is niet meer 

normaal. Een nieuw normaal wordt langzaam maar zeker een 

gewenning.

Doel behaald

Tijdens de gemeenteraads-

vergadering heeft  het college van 

burgemeester en wethouders het 

voorstel omarmd en de speeltuin 

zal volgend jaar worden aangelegd!

Bij Wij. geloven we in de kracht van 

samen, er voor elkaar zijn. De 

meeste jaarlijkse activiteiten rond 

de feestdagen zijn afgelast 

waardoor veel mensen niks hebben 

om naar uit te kijken. 

Dus… wees een goede buur en doe 

iets liefs voor (één van) je buren. 

Dat mag van alles zijn;  een 

helpende hand, een maaltijd, een 

zelfgemaakte kerstknutsel, of heel 

iets anders.

Dinerbon winnen?!
Denk daarbij ook eens aan de 

buurman of buurvrouw die alleen is 

en je eigenlijk nog nooit echt hebt 

gesproken. Deel een foto van jouw 

actie op de Facebookpagina van 

Wij.Rijswijk onder het topic ‘Wees 

een goede buur en win!’. 

 

De foto met de meeste likes op 1 

januari 2020 wint een dinerbon.

Heb je vragen of wil 

je simpelweg jouw 

verhaal kwijt? 

 Neem contact op :

 

E-mail:

 info@wijrijswijk.nl 

Whatss app::

  06 15 25 26 26

Een speeltuin ook voor kinderen met een beperking | Foto: MADimage
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Wij. ondernemers 

Wij. jongeren
 Wandelgroep 

Rijswijk kent net zoveel werkende 

mensen die van buiten de stad komen 

als er inwoners zijn. Door bedrijven 

zijn er dus 2x zoveel mensen die 

economisch bijdragen in Rijswijk. 

Bedrijven leveren werkgelegenheid 

én een grotere bijdrage aan de 

economie dan ‘enkel’ de gemeentelijke 

afdrachten die we betalen. 

 Ondernemers zouden we daarom 

beter moeten faciliteren. Onze 

economische samenstelling in Rijswijk 

is uniek. En door vooruit te denken en 

te luisteren naar ondernemers 

kunnen we ons nu al voorbereiden op 

de tijd die komen gaat.

Wij+ maakt zich hard om 

alleenstaande Rijswijkse bewoners bij 

elkaar te brengen, elkaar te leren 

kennen en samen leuke activiteiten te 

ondernemen. Een leuke gelegenheid 

om elkaar wekelijks te ontmoeten, te 

leren kennen en op een ontspannende 

manier aan de conditie te werken.

Linda de Reede en Miranda Rennings 

van Wij.Rijswijk startten afgelopen 

jaar de Wij. + wandelgroep voor 

beginners.

 

Bij Wij. hebben ook jongeren een 

volledige stem als lid! Dat betekent 

dat je niet alleen mee mag denken, 

maar ook echt kunt meebeslissen over 

jouw stad! Als er een onderwerp 

speelt in de gemeenteraad dat 

jongeren aangaat, dan bespreken onze 

raadsleden dit met jou!

We moeten terugkomen naar 

gezamenlijkheid in onze maatschappij, 

gemeenten met ondernemers en 

inwoners samen. Niet  specifiek links of 

rechts georiënteerd, maar met elkaar 

voor een zelfde doel.”

Afgelopen jaar was vanwege Corona 

anders dan anders. Er is

geïnventariseerd waar ondernemers in

Rijswijk zoal tegenaan lopen. De 'Wij. 

ondernemers'  hebben concrete 

adviezen uitgebracht hoe de 

dienstverlening beter kan, en moet, en 

ook over hoe de Gemeente Rijswijk zich 

kan voorbereiden op alle nieuwe 

ontwikkelingen die eraan komen in 

‘retailland’ . 

Wij. Rijswijk is zeer blij met de oprichting van de Wij. Rijswijk 

ondernemerstak in 2020.  

 

En als je zelf een goed idee hebt, dan 

stuur je gewoon even een appje naar 

onze raadsleden. Zo ben jij, de kracht 

van Wij.

 

 Wil jij meedenken en/of 

meebeslissen over verschillende 

onderwerpen binnen de gemeente 

Rijswijk, laat het ons weten! Je bent 

dan ook van harte welkom bij ons 

activiteiten.

jongeren@wijrijswijk.nl

Politieke avonden

De politieke beweging stelt deze 

doelstellingen onder meer te 

bereiken door: het deelnemen aan 

de gemeenteraadsverkiezingen; 

inwoners te betrekken bij de 

besluitvorming in hun stad; actieve 

communicatie over besluitvorming 

en gemeentelijk beleid; mensen van 

verschillende achtergronden, 

wijken, generaties, culturen en 

(geloofs)overtuigingen dichter bij 

elkaar te brengen en onderling 

begrip te vergroten; inwoners en 

(vrijwilligers)organisaties te 

waarderen die een actieve bijdrage 

leveren aan de samenwerking; het 

uitdragen van politieke en 

maatschappelijke overtuigingen 

zoals verwoord in de allianties en 

aanvullende nota's.  

Wij. Rijswijk stelt zich ten doel de 

betrokkenheid van inwoners en 

organisaties bij hun stad en wijk te 

vergroten en een omgeving te 

creëren waar zij zich thuis voelen en 

trots op zijn. Een stad en 

samenleving waar het prettig en 

gezond wonen, werken en recreëren 

is. Daarbij wil Wij. mensen 

betrekken, inspireren en uitdagen 

om samen te werken en zelf actief 

een bijdrage te leveren. Wij. bouwt 

bruggen in de samenleving, focust 

op positiviteit en bevordert daarbij 

het 'Wij-gevoel' door het omarmen 

van gemeenschappelijke waarden 

en ambities; zowel binnen als buiten 

de lokale politiek.

Met Corona is het lastig, maar 

normaal houden we iedere 6 weken 

een politieke avond  waar leden in 

gesprek gaan over zaken die spelen in 

Rijswijk.

De afgelopen bijeenkomsten kwamen 

afval, energie, woningbouw, parkeren 

en Eneco ter spraken.

Wil je ook meedenken? 

Meld je dan aan via 

ondernemers@wijrijswijk.nl

Wij. Rijswijk

Wij. vertrouwt op de eigen 

kracht van mensen. Daarom 

ziet Wij. de toekomst met 

optimisme tegemoet. Wij 

streeft naar een Rijswijkse 

samenleving waar we ook in 

de toekomst trots op te zijn.

Wij. Rijswijk

Wij +
Wij.+ zet zich actief in voor 
senioren. 

Zo organiseren we bijvoorbeeld 

cursussen, activiteiten en uitgaans-

avonden. 

Wij+ zorgt ervoor dat 65-plussers actief 

meedenken, meedoen en mogen 

meebeslissen.   Senioren wonen hier het 

langst en hebben hele waardevolle 

inbreng!

 Zo ben jij, de kracht van Wij.

 

 

Foto: Wil Kouwer
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