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De decembermaand is bij uitstek de 

maand van verbinding. En dat is waar 

we nu meer dan ooit behoefte aan 

hebben. Dat begint met vertrouwen 

en optimisme.  

 

Ga niet bij de pakken neerzitten. Geef 

pessimisme en ergernis geen ruimte. 

 

Blijf sterk. Houd vertrouwen en houd 

oog voor elkaar. Zorg voor elkaar. 

 

Ik wens u een  

gelukkige Kerst.  

 

Op naar een mooi  

nieuw jaar.  

 

Samen maken we  

Rijswijk. 

 

Björn Lugthart  

  

Prettige feestdagen
Foto:  MADimage
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Het is december! Nog een paar dagen 

en dan is het Kerst. 

 

Ik heb er zin in en het is tijd om 

vooruit en terug te blikken.  

 

De coronapandemie zijn we allemaal 

meer dan zat! We kijken meer dan 

ooit uit naar het nieuwe jaar. 

 

We leven in een tijd waarin verwacht 

lijkt te worden dat je stelling neemt. 

Voor of tegen. Vriend of vijand. Wij of 

zij. Gevaccineerd of ongevaccineerd.  

 

Maar wat als je het gewoon even niet 

weet? Als je twijfelt? Of van mening 

verandert?  

 

Eigenlijk willen we allemaal maar 1 

ding: ons normale leven terug. Dat is 

wat ons bindt. 

 

 

 

December, de maand die in het teken staat van heel veel gezelligheid, lekker 

eten en genieten. De tijd van lichtjes, feest en gezelligheid. 

Breng jij Kerst alleen door? Maar ben je liever onder de 

mensen? Wij. Rijswijk nodigt je van harte uit voor het  

 gezellige én overheerlijke ‘middagkerstdiner’ op  

Eerste Kerstdag.

Schuif met Kerst aan bij Wij. 

 

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?  

Schuif dan aan op 25 december, van 13.00 tot 16.00 uur 

voor het gezellige ‘middagkerstdiner’ in een bijzondere 

kerstsfeer. Je leeftijd maakt niet uit, iedereen is welkom!  

Bij aanvang staat er een heerlijk welkomstdrankje klaar en 

kun je kennismaken met je tafelgenoten. 

 

Aanmelden kan op:  www.wijrijswijk.nl/kerst 

Adres: Het Oude Raadhuis, Laan Hofrust 4, 2282 AL Rijswijk

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 2021

De genomineerden 2021:

Dit is een uitgave van Wij. Rijswijk 

www.wijrijswijk.nl  

Redactie:   

Danny van Dam & Björn Lugthart  

Vormgeving:      

Raymond van den Assem  

  

Fotografie:  

MADimage, Tino van Dam, Erwin Dijkgraaf,   

Peter van Zetten & Remie Kranendonk       

Colofon

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 2020 | Foto: MADimage

stem nu! www.wijrijswijk.nl/stem
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Danny van Dam is de nieuwe 
lijsttrekker van Wij. bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
maart 2022. 

van Dam volgt Lugthart op

Van Dam volgt Björn Lugthart op die 
burgemeester van Pijnacker-
Nootdorp wordt. Lugthart: “Danny is 
als geboren en getogen Rijswijker 
vanaf het begin betrokken bij Wij. 
Rijswijk. De afgelopen 5 jaar heb ik 
dagelijks intensief met hem 
samengewerkt. Ik ben ervan 
overtuigd dat hij verder kan met wat 
we in 5 jaar hebben opgebouwd.” 
  
 
Wij. Rijswijk 
Samen met inwoners van Rijswijk 
staat Wij. Rijswijk voor een gemeente 
waarin positief denken, kansen 
pakken, verbinden, meedenken en 
meepraten centraal staan! Wij. 
Rijswijk is overtuigd van het feit dat 
de inwoners van Rijswijk genoeg 
kracht, kennis en kunde hebben om in 
samenwerking de prachtige stad 
Rijswijk in gezonde balans te brengen. 
 

Danny van Dam 
Al vanaf de start van Wij is Van Dam 
betrokken bij Wij. Rijswijk. Tijdens 
zijn studie bestuurskunde was hij 
campagnecoördinator en daarna een 
betrokken en een bevlogen 
fractieadviseur in de gemeenteraad.   

Ambitieus 
Van Dam staat bekend als ambitieus 
en ligt goed binnen Wij. Rijswijk, maar 
ook daarbuiten. Hij weet hoe je de 
wensen van inwoners op de politieke 
agenda krijgt. 

Pascal Calabro, voorzitter van Wij. 
Rijswijk: “Ik wil Danny en zijn team 
van harte feliciteren. Ik kijk er naar uit 
met hem samen te werken en om Wij. 
Rijswijk bij de komende verkiezingen 
de grootste lokale partij van Rijswijk 
te maken.”

Wij. Rijswijk staat als een huis 
De kandidatenlijst en het 
verkiezingsprogramma zijn vorige 
week gepresenteerd. Van Dam gaat 
met een mooie club van betrokken 
Rijswijkers de verkiezingen in.  
 
 “Opvallend is de brede 
vertegenwoordiging van mensen uit 
alle wijken, van verschillende 
achtergronden en diverse leeftijden. 
 
Het is een unieke mix van ervaring en 
de nodige verjonging, maar vooral 
allemaal trotse Rijswijkers die zich 
keihard voor de inwoners willen 
inzetten”, zegt van Dam.  

de kandidatenlijst is te vinden op: 
www.wijrijswijk.nl/GR2022

Lugthart wordt burgemeester van Pijnacker-Nootdorp
Björn Lugthart (41) wordt na bijna acht jaar wethouder in Rijswijk per  
17 januari 2022 burgemeester van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.  

Trots op samenwerking 
Het meest trots is Lugthart op de 
samenwerking in Rijswijk. Met 
ondernemers, inwoners en 
verenigingen. Maar natuurlijk ook 
binnen  Wij. Rijswijk, waar vele 
vrijwilligers zich op allerlei manieren 
voor Rijswijk inzetten.  

Acties voor winkeliers, tegen 
eenzaamheid en om inwoners meer 
dan ooit te betrekken.  

De toegankelijkheid en daadkracht 
van Lugthart zitten in het DNA van de 
partij. Zo zijn raadsleden en 
vrijwilligers ook buiten verkiezingstijd 
zichtbaar en worden inwoners meer 
dan ooit betrokken. 
 
 Nieuwe politiek 
Lugthart heeft in Rijswijk een bijdrage 
geleverd aan laagdrempelige politiek 
en de participatie van Rijswijkers.  
 
"Niet meer vanuit een ivoren toren 
het beleid bepalen maar juist met de 
mensen in de stad. Dat kenmerkt de 
bestuursstijl van Lugthart.  
 
 “Met het aantreden van het college in 
2014 wilden we op een andere manier 
samenwerken met de stad. 
Toegankelijk zijn en niet over de 
hoofden van maar samen met de 
Rijswijkers werken aan onze mooie 
stad.  
 
Rode draad 
Er is een rode draad te ontdekken in 
de loopbaan van Lugthart. Zoals hij 
het zelf beschrijft. “Wat mij altijd 
gedreven heeft is dat je met kleine 
interventies voor mensen een groot 
verschil kunt maken. 
 
 Rijswijkse ambities 
“Het burgemeesterschap is een 
welverdiende beloning en logische 
vervolgstap”, vindt ook 
fractievoorzitter Cheryl Mauer van 
Wij. Rijswijk. “Wij gaan onverminderd 
door met het realiseren van onze 
ambities voor de stad.

Danny van Dam (links) en Björn Lugthart (rechts)| Foto: MADimage

Foto: Remie Kranendonk | REEM.

In Pijnacker-Nootdorp is de 
toegankelijke en daadkrachtige 
houding van Lugthart opgevallen. In 
acht jaar wethouderschap heeft hij 
vele successen geboekt.  
 
"De zaken anders aanpakken. 
Dossiers die muurvast zaten, hebben 
we op die manier kunnen 
vlottrekken".  
 
Voorbeelden zijn de realisatie van het 
Huis van de Stad dat binnenkort zijn 
deuren opent. Het is een lang 
gekoesterde wens van vele Rijswijkse 
inwoners en een hoofdpijndossier dat 
na 20 jaar eindelijk is opgelost.  
 
Het wethouderschap van Lugthart 
was ook een opsteker voor de 
Rijswijkse sport, getuige de bouw van 
sportcomplex De Altis en de 
vernieuwing van Sportpark Elsenburg. 
Ook het Happy Fit programma, de 
IkPas-campagne en de investeringen 
in mobiliteit, zoals verbetering van de 
infrastructuur en verkeersveiligheid 
zijn hoogtepunten.  
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Een uitdagende combinatie. 
Door het woningtekort moeten er in 
de regio veel huizen worden 
bijgebouwd. Rijswijk heeft daartoe al 
een flinke bijdrage geleverd. 
Woningen die vanwege het regionale 
verdeelmodel niet alleen voor 
Rijswijkers zijn. Wij.Rijswijk vindt 
daarom dat de regio een evenredige 
bijdrage moet leveren. “Het is niet de 
bedoeling dat we hier blijven bouwen 
voor de hele provincie en dat de 
leefbaarheid voor Rijswijkers 
daardoor verder verslechtert”, stelt 
Danny van Dam. 

Groene leefbare stad 
Door slimme stadsvernieuwing 
moeten we zorgen dat nieuwe 
woningen niet, of zo min mogelijk, ten 
koste gaan van groen, luchtkwaliteit 
en mobiliteit. Dat betekent niet alleen 
huizen bouwen, maar een groene en 
leefbare stad die we samen met 
inwoners vormgeven; dat is en blijft 
onze ambitie. 
 
Leefruimte 
Hoe meer we bijbouwen hoe meer er 
ook behoefte zal zijn aan leefruimte. 
Een wijk bestaat namelijk uit meer 
dan alleen woningen: ook groen en 
voorzieningen dragen bij aan een 
brede welvaart voor Rijswijkers. We 
moeten Rijswijk vernieuwen en 
verfraaien waar dat kan. 
 
In de Bogaard, het Havenkwartier en 
de Plaspoelpolder bieden daartoe 
mogelijkheden. Maar het is essentieel 
dat Rijswijkers in hun vrije tijd nog 
van groen kunnen genieten.   
 
 

Woningzoekenden kunnen 
nauwelijks nog in Rijswijk terecht. 
Starters maar ook ouderen zitten 
klem op de woningmarkt. Dat is een 
groot probleem waar oplossingen 
voor moeten komen.  

 Wij. Rijswijk vraagt tegelijkertijd 
aandacht om de laatste stukken groen 
in Rijswijk zoveel mogelijk te 
behouden. 

Bereikbaarheid 
Ook oplossingen voor mobiliteit zijn 
noodzakelijk. Met andere woorden: 
alleen bouwen met de garantie dat 
het verkeer niet verder dichtslibt. Zo 
moet de regio mee investeren in een 
tunnel onder de Beatrixlaan om 
Rijswijk bereikbaar te houden. 
 
 
 

Bouw niet alleen huizen, maar een stad 

Maatwerk 
Een oplossing is maatwerk zoals het 
bouwen van woon-zorg-concepten, 
units voor flex- en noodwonen, 
studio’s voor starters, city lofts, 
kluswoningen en 55+ flats met 
flatcoaches. 

De inwoners van Pasgeld vroegen 
samen met meerdere 
natuurbeschermingsorganisaties om 
het behoud van het stuk groen tussen 
de Vliet, het Elsenburger Bos en de 
Lange Kleiweg.  
 
En niet voor niets. Cheryl Mauer, 
fractievoorzitter (Wij.): “Rijswijk 
verstedelijkt steeds meer en er is 
steeds minder ruimte voor natuur en 
recreatie.  
 
 Eenvoudig was het besluit niet. In 
1999 zijn door de gemeenteraad 
afspraken gemaakt met een 
projectontwikkelaar over bebouwing 
van Pasgeld-Oost. Deze afspraken 
konden niet zomaar van tafel. 
 
“Mede op ons aandringen is een 
maatschappelijke kosten-
batenanalyse, dit is een 
hulpmiddel  om verschillende plannen 
te verkennen, uitgevoerd. 
 
Daarbij is gekeken naar kansen voor 
het gebied als het gaat om 
leefbaarheid, natuurwaarde, 
luchtkwaliteit, geluid en mobiliteit.  

 
De gemeenteraad stond afgelopen jaar voor een ingewikkeld besluit over  
het al dan niet bebouwen van Pasgeld Oost.  

Ook heeft een participatietraject 
plaatsgevonden met met inwoners, 
belangenverenigingen en 
ontwikkelaars om tot een gedragen 
plan te komen waarin de balans goed 
is afgewogen”.   
 
De oorspronkelijke plannen werden 
opnieuw tegen het licht gehouden en 
zijn aanzienlijk aangepast. Zo komt er 
meer ruimte voor groen en 
ecologische verbindingen en is het 
aantal woningen in Pasgeld-Oost 
gehalveerd.  
 
Bomen worden behouden en de 
robuuste groenstructuur wordt 
gewaarborgd. Deze sluit aan op het 
Elsenburgerbos en het 
Slagenlandschap.  
 
We zijn er trots op dat we het 
historische Slagenlandschap hebben 
kunnen behouden.  
 
Pasgeld wordt straks een eigentijdse, 
meer stedelijke buitenplaats, waar 
landschap en stad samen komen. 
 

Pasgeld

Rijswijkse aanpak woningnood
De gemeenteraad stond afgelopen jaar voor een ingewikkeld besluit over het 
al dan niet bebouwen van Pasgeld Oost.  

De crisis op de woningmarkt vraagt 
om een daadkrachtige en 
vernieuwende aanpak. Daarom gaat 
Rijswijk zelf huurwoningen bouwen 
voor mensen met een modaal 
inkomen. Dit is uniek in Nederland en 
broodnodig gezien de woningcrisis. 
 
Cheryl Mauer, fractievoorzitter van 
Wij. Rijswijk: “Wij zijn van mening dat 
je in Rijswijk met elke portemonnee  

moet kunnen wonen. Daarom zijn we 
verheugd dat er betaalbare woningen 
komen voor mensen met een modaal 
inkomen. Het betreft woningen voor 
mensen zoals onderwijzers, 
politieagenten en zorgmedewerkers. 
 
Middeninkomens vallen nu tussen wal 
en schip op de woningmarkt. 

Wilhelminapark opgeknapt 
  
Het Wilhelminapark wordt een 
gevarieerd en mooi groen park, 
dat goed bereikbaar is en ruimte 
biedt aan een veel verschillende 
activiteiten. De nieuwe entree is 
aangepakt en biedt een veilige en 
aantrekkelijk toegang tot het 
park. 
 
De nieuwe entree is een 
visitekaartje van het nieuwe 
park. Het grote hek bij de ingang 
van het park is verwijderd en de 
parkeerplaatsen zijn vernieuwd.  
 
 

Nieuw plan voor Hofstede 
  
Er is een nieuw plan voor het 
voormalige sauna- en 
bowlingcomplex en tennispark 
Hofstede, dat na de grote brand 
in 2010 in verval is geraakt. 
 
Door de combinatie van een 
openbaar park en een 
kleinschalig woningbouwplan, 
krijgt Hofstede weer de kwaliteit 
die het verdient. Zo wordt ook 
dit deel van de 
landgoederenzone een plek waar 
omwonenden weer met plezier 
komen 
.  
 
 

Een plek waar mensen graag komen 
werken en fijn kunnen wonen. Die 
toekomstbestendig is. Waar je 
heerlijk kunt fietsen of wandelen 
langs het vele groen. Waar je tijd aan 
of zelfs óp het water kunt 
doorbrengen. Een uniek stukje stad 
waar iedere Rijswijker graag komt. 

Dat gaat gebeuren door er woningen 
te bouwen, de openbare inrichting 
sterk te verbeteren en het gebied met 
bijvoorbeeld meer horeca 
aantrekkelijker, maar ook veiliger te 
maken voor ondernemers. “Wij 
vinden het belangrijk om de 
bestaande bebouwde omgeving 

maximaal te ontwikkelen en te 
benutten, voordat we besluiten 
nieuwe wijken aan te leggen. Zo kan 
leegstand van gebouwen en 
verpaupering van bebouwde 
gebieden teruggedrongen worden”, 
stelt fractievoorzitter Cheryl Mauer. “ 
Daarnaast is het fantastisch dat we 
van Rijswijk weer een bruisende stad 
kunnen maken, waar ook 
ondernemers graag zaken doen.” 

Het Rijswijkse Havengebied wordt getransformeerd van een verpauperde 
bedrijvenlocatie naar een aantrekkelijke plek waar werken en wonen 
samen gaan. 

Danny van Dam (links) en Cheryl Mauer (rechts)| Foto: MADimage

Impressie Havengebied Rijswijk
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Een plek waar inwoners en bezoekers 
zich welkom en op hun gemak voelen.  
De voormalige binnentuin verandert 
in een ontmoetingscentrum dat zorgt 
voor verbinding tussen 
alle  activiteiten. Op de onderste 
verdiepingen zitten een bibliotheek, 
een café en maatschappelijke 
organisaties. Op de andere 
verdiepingen komen, in de tweede 
fase, de werkruimtes voor de 
gemeentelijke organisatie. 
Sommige politieke partijen zeggen dat 
het weggegooid geld is, Lugthart 
bestrijdt dit:  

"We betalen al twintig jaar voor een 
leegstaand pand dat er jaren vervallen 
bij stond. Nu krijgt het pand weer een 
bestemming. Het huis van de stad is 
echt miljoenen goedkoper dan blijven 
in het huidige stadhuis. Bovendien 
willen veel Rijswijkers, die mooie 
herinneringen aan het voormalige 
stadhuis hebben, graag dat het 
gerenoveerd wordt. Overal waar ik 
kom, vragen mensen wanneer het 
klaar is. Trouwen in het Huis van de 
Stad kan vanaf volgend jaar zomer 
weer!”

Twintig jaar heeft het geduurd, maar in april 2023 is het Oude Stadhuis, het 
monumentale pand aan de Generaal Spoorlaan omgetoverd tot een Huis van 
de Stad. 

 Björn Lugthart  Foto: Remie Kranendonk | REEM.

'Huis van de Stad' bijna gereed

Droom Aandachtslab komt uit

Aandachtsbad | Foto: Peter van Zetten

Twee jaar geleden, op zaterdag 28 
september 2019 deden een groot 
aantal leden van Wij. Rijswijk mee aan 
een sportief fundraising evenement.  
 
Samen fietsten de leden van Wij.  
Rijswijk, inclusief Wethouder 
Lugthart, maar liefst € 4400,- bij 
elkaar. De totale opbrengst was € 
33.218. 
 
Donderdag 28 oktober is het 
therapeutisch zwembad voor de 
kinderen van KDC AandachtsLab in 
de Gemeente Rijswijk officieel 
geopend! 
 
Danny van Dam: “het is prachtig om te 
zien hoe een groep enthousiaste 
vrijwilligers een initiatief als dit 
binnen twee jaar van de grond krijgt”. 
 
Stichting KDC AandachtsLab is een 
gespecialiseerd en bijzonder 
kinderdagcentrum in Rijswijk waar 
kinderen tot 18 jaar met een Ernstige 
Meervoudige Beperking gestimuleerd 
worden in hun ontwikkeling door elke 
mogelijkheid te Benutten. 
 
 
 

Sinds augustus van dit jaar hebben 
ook kinderen met autisme de 
mogelijkheid om te voetballen in 
Rijswijk.  
 
 RVC Celeritas organiseert op 
sportpark Irene namelik autivoetbal. 
Voetbaldagen met allerlei 
trainingsvormen voor kinderen met 
autisme. 

Autivoetbal nu ook in Rijwijk Rolstoel 3-daagse groot feest
Afgelopen jaar was er bij 
Onderwatershof weer een editie van 
de rolstoel driedaagse.  Een echte 
Rijswijkse traditie die dit jaar al weer 
voor de vijfde keer werd gehouden.  
 
 Het is een  initiatief van 
Onderwatershof waar drie dagen 3,5 
km gewandeld wordt door 
deelnemers en hun begeleiders. 

Autivoetbal bij voetbalvereniging Celeritas Rolstoeldriedaagse 2021 bij Onderwatershof
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Inwoners van Rijswijk met een 
beperking of chronische aandoening 
kunnen met beweegmakelaar Rachel 
Zonderop op zoek naar een sport of 
activiteit die bij hen past.  

Beweegmakelaar Rachel

De Rijswijkse Sportraad is nu vier 
jaar geleden opgericht en maakt zich 
al 4 jaar succesvol hard voor sport- 
en bewegen in Rijswijk.  
 
Rijswijkse sportverenigingen, 
geïnteresseerden uit de sportbranche 
en de politiek gaan dankzij de 
sportraad veelvuldig met elkaar in 
gesprek over actuele onderwerpen 
binnen de Rijswijkse sport.  
 
Sportwethouder Lugthart: 
“Complimenten voor de leden van de 
 

Sportraad Rijswijk die met veel inzet 
in een paar jaar tijd een belangrijke 
plek binnen de sport heeft weten op 
te bouwen en nu ook uitgebreid is met 
de Jeugdsportraad. Een top 
prestatie!”  
 
Wat ook fantatisch is hoe, ondanks de 
enorme impact van de crisis op de 
sport waardoor leden meer kwamen 
en competities niet doro gingen de 
sportverenigingen zich weten te 
herpakken. Echt fantastisch!

Rijswijkse Sportraad

Wethouder Sport Björn Lugthart is 
trots op het resultaat: “Dit is een 
prachtig complex waaraan door 
iedereen heel hard is gewerkt. Heel 
trots ben ik op de samenwerking met 
de sportverenigingen en hun inzet bij 
de inrichting van het gebouw. Er staat 
nu een state of the art 
multifunctioneel sportcomplex waar 
iedereen de komende jaren met 
plezier optimaal zijn of haar sport kan 
beoefenen en waar Rijswijkers elkaar 
kunnen ontmoeten. Met recht een 
aanwinst voor Rijswijk.

Het nieuwe complex bestaat uit twee 
grote sporthallen voor onder andere 
volleybal, basketbal, badminton en 
bewegingsonderwijs, een 
krachttrainingsruimte en een grote 
budo zaal. Ook zijn er twee 
horecavoorzieningen die gekoppeld 
zijn aan de tribunes. 

Opening nieuwe sportcomplex
De Altis is het nieuwe sportcentrum aan de Burgemeester Elsenlaan. Het is 
een duurzaam, multifunctioneel  en toekomst bestendig sportcomplex, waar 
Rijswijkers elkaar kunnen ontmoeten, sporten en bewegen. 

Happy fit de spil in de gezondheid van de Rijswijkers
Happy Fit werd in 2014 opgestart.  
Er moest iets gedaan worden aan de 
gezondheid en het welzijn van de 
Rijswijkers.
  
De doelstelling is om aandacht te 
vragen voor een gezonde leefstijl en 
het algemeen welbevinden van alle  
Rijswijkers van 0 tot 100 jaar. 

Dat wordt op verschillende manieren 
gedaan. Met voldoende bewegen, 
gezonde voeding en welbevinden.   
 
 Happy Fit organiseert weken waarbij 
op basisscholen, kinderdagverblijven 
én in de wijken extra aandacht wordt 
gevraagd voor bewegen.

kijk hier de opening terug: 
www.wijrijswijk.nl/altis 
 

Mike van der Kraan en Björn Lugthart in de Altis|  Foto: Remie Kranendonk| REEM.

Opening van de Altis| Foto: Frank Jansen

de Rijswijkse Sportraad

Rehobothschool

Wethouder Brederodeschool (WBS)

 
 
Want kunnen bewegen met veel 
plezier, dat wil toch iedereen? Toch 
is dit niet voor iedere inwoner even 
makkelijk. Rachel helpt. Benieuwd 
wat Rachel kan betekenen?  

Sport.

Ook zijn er workshops over gezond 
eten en sessies over het welzijn, zoals 
het probleem van pesten.  
 
Op de Rehoboth en wethouder 
Brederodeschool werden afgelopen 
jaar Happy Fit diploma’s uitgereikt. 
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Metamorfose Elsenburg
Sportpark Elsenburg wordt grondig vernieuwd. Samen met de Rijswijksche 

Hockey Club (RHC), de Rijswijkse Wielren Vereniging De Spartaan en de 

Fietscrossclub Rijswijk (FCC) ontwikkelt de gemeente de locatie tot een 

kwalitatief hoogwaardig en multifunctioneel sportpark.  

Het sportpark voldeed niet meer aan 
de eisen van de tijd en biedt door de 
groei van Rijswijk niet voldoende 
ruimte meer aan de 
sportverenigingen. In januari 2021 is 
de veiligheidscirkel van het 
nabijgelegen TNO opgeheven, 
waardoor er ruimte is ontstaan om 
het sportpark uit te breiden. Dit was 
aanleiding voor de gemeente om 
samen met de Rijswijksche Hockey 
Club (RHC), de Rijswijkse Wielren 
Vereniging De Spartaan en de 
Fietscrossclub Rijswijk (FCC) te 
onderzoeken hoe het sportpark zo 
optimaal mogelijk heringericht kan 
worden. Dit heeft geleid tot een 
ontwerp voor de nieuwe inrichting 
van het park. 

Er is een extra hockeyveld aangelegd 
en alle hockeyvelden zijn uitgebreid 
met een permanent waterbed. De 
lichtinstallatie op het wielerparcours 
wordem vernieuwd met 
ledverlichting, er wordt een 
volwaardig mountainbike– en 
veldrijparcours en fietscrossterrein 
aangelegd en de parkeerruimte wordt 
uitgebreid. 
Daarnaast worden de mogelijkheden 
verkend voor de bouw van een 
multifunctionele accommodatie op 
het park, waar behalve de 
sportverenigingen ook andere 
instellingen gebruik van kunnen 
maken. Daarbij kan gedacht worden 
aan kinderopvang en 
ontmoetingsruimten voor de wijk.

Hardlooproutes met QR-Fit app

Op twee routes zijn paaltjes met QR 
codes aangebracht. Door de QR codes 
te scannen krijg je sportoefeningen 
aangeboden. De oefeningen zijn gratis 
en op ieder moment van de dag uit te 
voeren.
 
Wethouder Björn Lugthart: “Juist in 
deze tijd blijkt hoe belangrijk en fijn 
het is om te bewegen. Het is goed 
voor de gezondheid, je bent lekker 
buiten en het is nog gezellig ook” 
 
Het doel van de gratis routes is om 
iedereen laagdrempelig uit te nodigen 
om op eigen niveau te bewegen. De 
drie routes starten bij ‘De Smeltkroes’ 
aan het Wilhelminapark en voeren 
langs obstakels waar je oefeningen 
kan doen. 

Ook vind je twee watertappunten 
langs de routes, gerealiseerd in 
samenwerking met Dunea.  
 
 Bij het maken van de routes is 
rekening gehouden met 
straatverlichting, zodat lopers ook ’s 
avonds nog in beweging kunnen 
komen.  
 
Op www.rijswijkbeweegt.nl  zijn tal 
van video’s te vinden met oefeningen 
en de verschillende routes.

Vorig jaar werden de Rijswijkse wandel- en hardlooproutes aangelegd. 

Afgelopen jaar werd dit aangevuld met QR-fit. 

De uitreiking van de Rijswijkse 
Sportwaardering was dit jaar anders 
dan anders.  Presentatoren Rob en 
Jeroen gingen op zoek naar de 
mooiste en meest indrukwekkende 
verhalen.

In een speciale aflevering staken zij de 
Rijswijkse sportverenigingen een hart 
onder de riem. Je kunt de aflevering 
terugkijken op: 

Rijswijkse Sportwaardering

www.wijrijswijk.nl/ 
 sportwaardering

Jeroen Toet en Rob  Veenman tijdens de Sportwaardering

Jimmy-Boy Spies van QR-fit | Foto: Peter van 
Zetten

Tim Heemskerk en Latisha Loos van Sport 
Heroes| Foto: Frank Jansen

 
meer op: 

  www.happyfitrijswijk.nl
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Wie ben je? 
Mijn naam is Danny van Dam. Ik ben geboren en getogen in Rijswijk en vanaf het begin betrokken bij Wij. 
Rijswijk. Het verenigingsleven is waar ik mij prettig voel. Lid was ik van jongs af aan bij scoutingvereniging Hoeve 
Ypenburg, bij volleybalvereniging Inter Rijswijk en tijdens mijn studententijd bij een studievereniging. Tijdens 
mijn studie bestuurskunde heb ik als campagnecoördinator stage gelopen bij Wij. en vond hier hetzelfde 
verenigings-gevoel. Bij Wij. werken we samen aan hetzelfde doel: een mooier Rijswijk! In het dagelijks leven 
werk ik bij de gemeente Zaanstad. De afgelopen raadsperiode was ik fractieadviseur van de 
gemeenteraadsfractie. Ik heb gezien en mogen ervaren hoe je echt het verschil kunt maken voor inwoners en 
ondernemers. Als nieuwe partij hebben we dankzij die werkwijze grote successen kunnen behalen!  
 
Wat is jouw motivatie om dit te doen? 

Toen ik vijf jaar geleden bij Wij. begon moest ik mijn vrienden uitleggen wat de gemeenteraad precies 
was. Het is zonde dat zoveel mensen zich zo weinig realiseren hoeveel invloed zij hebben. Hier ga ik 
verandering in brengen!  
  
Politiek gaat over mensen. Het zijn politieke besluiten die voor mensen deuren openen of sluiten. Het 
zijn politieke beslissingen hoe we het Rijswijk van de toekomst inrichten. Het zijn politieke keuzes of je 
het oude behoud of juist durft te veranderen. De toekomst van Rijswijk maken we zelf en ik wil daar heel 
graag samen met ondernemers en inwoners aan meewerken! De afgelopen jaren hebben wij laten zien 
wat toegankelijke politiek is. We moeten waken dat we na de verkiezingen niet terug gaan naar de 
Rijswijkse politiek van 8 jaar geleden.   Dan wint een politiek die tegenstellingen aanwakkert, het van een 
politiek die verbinding zoekt. Dan wint een politieke stijl die slechts vraagt wat er kan, niet doet wat er 
nodig is.  
 
Wat wil je bereiken? 
Rijswijk groeit en snel ook. We zien dat we ruimte moeten behouden zodat Rijswijk leefbaar blijft, met de groei 
moeten we zorgen dat we bereikbaar blijven en we zullen de verkeersveiligheid moeten verbeteren want we 
voeren nu de lijst met verkeersslachtoffers in de regio aan. We bouwen niet alleen woningen maar een stad. Als 
we de groei van Rijswijk de komende 4 jaar willen doorzetten dan horen daar voorzieningen bij en leefbare 
wijken met een infrastructuur die dat aankan en voldoende voorzieningen 

3 vragen aan Danny van Dam

Danny van Dam | Foto: MADimage

contact met Danny? 
  

E-mail:  danny@wijrijswijk.nl 
Whatspp: 06.15.25.26.26



Samen maken wij Rijswijk.
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Cheryl Mauer , fractievoorzitter in de raadzaal | Foto: MADimage

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.  Die moeten we goed aanpakken. Dat wil zeggen 

niet altijd voor de meest makkelijke oplossing kiezen, maar voor goede en duurzame oplossingen waar Rijswijk jaren mee vooruit kan.

“De afgelopen vier jaar  is er kei en 
keihard gewerkt om Rijswijk mooier 
te maken. We zijn er trots op wat we 
deze raadsperiode hebben 
bewerkstelligd.  
 
In 2018 hebben we een ambitieus 
verkiezingsprogramma 
gepresenteerd. Bijna vier jaar later 
zijn talloze dossiers opgelost en 
kansen zijn verzilverd.  En natuurlijk! 
Er zijn altijd nog verbeteringen 
mogelijk, maar we mogen tevreden 
zijn.” 
 
Rijswijk groeit 
In 2040 hebben we in Rijswijk bijna 
70.000 inwoners. Deze groei brengt 
ontwikkelingen met zich mee. Het is 
van belang dat samen met inwoners 
plannen worden gemaakt om ook in 
de toekomst onze Rijswijkse identiteit 
te behouden. 

Bouwen en mobiliteit 
Het woningtekort in de regio 
Haaglanden is gigantisch. Om in de 
woningnood te voorzien, vindt Wij. 
Rijswijk het positief om te zien dat we 
de bebouwde omgeving, zoals de 
Plaspoelpolder en en het 
Havenkwartier maximaal benutten. 
Maar blijven bijbouwen ten koste van 
de leefbaarheid, is voor Wij. Rijswijk 
onacceptabel. 
   

In maart 2022  zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.  
Fractievoorzitter Cheryl Mauer blikt terug en kijkt vooruit. 

Leefbaarheid  
De realisatie van de tunnel op de 
Prinses Beatrixlaan is essentieel voor 
de doorstroom van de Haagse regio. 
Als er niets gebeurt dan verslechteren 
de verkeersveiligheid, de 
luchtkwaliteit en de geluidshinder.  
 
Daarnaast dient het OV-netwerk 
verbeterd te worden, moet worden 
ingezet op deelvervoer zoals 
deelauto's en  scooters en moeten we 
de  van wandel- en fietsroutes 
verbeteren. 

Er zit een maximum aan wat een stad 
aan kan. Als we naar de infrastructuur 
kijken, dan is die simpelweg  niet 
berekend op zoveel inwoners. Als we 
niets doen dan slibt Rijswijk dicht.  
 
Groen 
Voor onze  leefbaarheid, is het groen 
enorm belangrijk. Rijswijkers 
waarderen de parken en het groen. 
De landgoederenzone wordt door 
veel Rijswijkers gebruikt om te 
recreëren, te sporten of om elkaar te 
ontmoeten. Wij zijn dan ook trots dat 
de landgoederenzone wordt 
opgeknapt.   
 
Volksgezondheid 
Er zijn grote stappen gemaakt op het 
gebied van sport en bewegen. Zo is de 
eerste fase van sportpark ‘Elsenburg’ 
bijna gereed, is een nieuw veld voor 
de ‘Red Lions’ aangelegd, is er nieuw 
kunstgras op de voetbalvelden van 
Semper en Celeritas,  is sporthal ‘De 
Altis’ geopend en zijn wandel- en 
hardloop routes met talloze obstakels 
aangelegd zodat Rijswijkers in de 
buitenlucht kunnen bewegen. Recent 
zijn deze aangevuld met de QR-fit . 

Huis van de Stad 
Super trots zijn we dat het gelukt is 
het Oude Stadhuis te renoveren naar 
het ‘Huis van de Stad’. Een iconisch 
gebouw, waar een grote 
verscheidenheid aan culturele- en 
welzijnsinstellingen zich gaan 
vestigen. Een plek waar iedereen 
welkom is en een thuis voor iedere 
Rijswijker. Een ‘stadhuis’ waar ook 
muziek wordt gemaakt, wordt 
gelezen en waar politiek 
toegankelijker wordt. Het ‘Huis van 
de Stad’ brengt mensen samen. 
 
Rijswijkse Economie 
Dienstverlening heeft de afgelopen 
vier jaar hoge prioriteit gehad. Het is 
essentieel dat de gemeente op de 
hoogte is wat er onder de Rijswijkse 
ondernemers speelt.  
 
Samen! 
De afgelopen vier jaar zijn grote 
stappen zijn gemaakt als het inspraak 
van bewoners betreft. Hoewel de 
ervaringen bij de participatietrajecten 
wisselend zijn vinden we het 
belangrijk door te gaan met het 
betrekken van inwoners en 
ondernemers . 
 
 

 
 
 
 

Eenzaamheid 
Door de corona-crisis is de 
eenzaamheid in Rijswijk toegenomen. 
Tevens is het ook meer zichtbaar en 
bespreekbaar geworden. 
Eenzaamheid is van alle leeftijden, 
van jong tot oud. Het coronavirus 
kunnen we niet stoppen, het 
eenzaamheidsvirus wel. Laten we 
samen zorgen dat niemand zich in de 
steek gelaten voelt.  
 
 
 
Bogaard Stadscentrum 
Trots zijn we op de herontwikkeling 
van Stadscentrum Bogaard dat een 
leefbaar stadscentrum wordt. Het 
nieuwe groene Bogaardplein laat de 
eerste stap zien van een mooi en 
duurzaam centrum.  
 
 “Samen maken wij Rijswijk”.  
Voor ons is dat geen inhoudsloze 
kreet. Door continu in gesprek te zijn 
met inwoners, ondernemers en het 
maatschappelijk middenveld weten 
we waar écht behoefte aan is. Zo 
zorgen wij dat we de identiteit van 
Rijswijk de komende jaren behouden 
en versterkt wordt.  
 

Vernieuwde Bogaardplein

Naast grote groene perken met 
bomen en planten zijn er meer 
voorzieningen om te sporten, spelen 
en ontmoeten. Daarmee vormt het 
vernieuwde plein het groene hart van 
het Bogaard Stadscentrum. 
  
Bogaardplein is een levendig, groen 
en aantrekkelijk nieuw 
ontmoetingspunt geworden met meer 
zitplekken en ruimte voor sporten en 
spelen.  
 
 

Zo is er een basketbalveld, renkuil en 
trampolines aangelegd. Te midden van 
woningen en winkels bestaat het 
aangelegde groen uit verschillende 
struiken, bomen en planten met 
diverse kleuren en groottes die in 
meerdere seizoenen groeien. Er zijn 
extra borden en signing gekomen voor 
spelende kinderen en fietsers én er 
komt ter oriëntatie een extra lijn voor 
blinden en slechtzienden.  

Op 2 oktober werd het vernieuwde Bogaardplein officieel geopend 

contact opnemen met de fractie? 
mail naar: 

fractie@wijrijswijk.nl

Bogaardplein - DELVA Landscape Architecture & Urbanism | elva.la

Foto: MADimage
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Feestelijke start van het politieke 
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Feestelijke start van het politieke 
seizoen

Blauwe Valentijnsrozen tijdens 

Valentijnsdag

06.10.

Leden van Wij. hebben het in de eerste plaats gezellig. 
Als lid van Wij. word je uitgenodigd voor bijeenkomsten 
en ontvang je de twee-wekelijkse nieuwsbrief. 
 
Wij. vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Daarom 
zien Wij. de toekomst met optimisme tegemoet. Wij 
streven naar een Rijswijkse samenleving waar we ook 
in de toekomst trots op kunnen zijn. 
 
Ben jij benieuwd wat leden over Wij. Rijswijk zeggen? 
Op www.wijrijswijk.nl/ledenaanhetwoord lees je het. 
 
 

Voor jong en oud

Wij. Rijswijk

Traditionele start van het nieuwe politieke 

seizoen met een hapje en een drankje.

Ledenvergadering

ledenborrel

Hageman Catering verzorgt hapjes

Wij. is een gezellige vereniging met leuke activiteiten.

barbecue Wilhelminapark
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Wijkvertegenwoordigers.

  

 

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.   

 

 
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?   
 
Neem contact  op:   
wijkvertegenwoordigers@wijrijswijk.nl 
  
Of kijk op:  
www.wijrijswijk.nl/ 
wijkvertegenwoordigers 
 
 

De Strijp

Oud-Rijswijk

Kleuren- en 
artiestenbuurt

Plaspoelpolder RijswijkBuiten

Bas Hageman Nina de Vries

Stefan Boom Erik Reinders Marinka KoornneefRoderick vd Berg

Steenvoorde-NoordStationsbuurt Steenvoorde-Zuid Te Werve

Linda de Reede Miranda Rennings Marja MuddeDanny van Dam

Cromvliet/ 
Leeuwendaal

Ilse Verroen

Muziekbuurt

 
Email: wijkvertegenwoordigers@wijrijswijk.nl 

Whatsapp: 06.15.2.5.26.26 
www.wijrijswijk.nl/wijkvertegenwoordigers

Jouw stad,  
begint bij jouw voordeur! 
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Het succes van bewaakte stallingen

12.

Mobiliteit.

Willen we een schone, leefbare en veilige stad, dan is daarvoor 
nodig dat we anders over mobiliteit gaan denken. 

Rijswijk bereikbaar, leefbaar en veilig 

Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart: 
“Mobiliteit is een onderwerp dat sterk 
leeft in Rijswijk. Regelmatig spreken 
inwoners mij aan over problemen 
rond verkeerveiligheid, 
parkeercapaciteit en 
verkeersdoorstroming. Het 
mobiliteitssysteem staat onder druk. 
Als we niets doen wordt het 
onleefbaar in Rijswijk.  
  
Actie is nodig.  
We zullen op een andere manier met 
mobiliteit om moeten  gaan. Daarom 
werken we aan oplossingen en 
maatregelen om Rijswijk ook de 
komende jaren bereikbaar, 
verkeersveilig en leefbaar te houden. 
 
Dat doen we met het 
Mobiliteitsprogramma Rijswijk 2040, 
samen met de Rijswijkse inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke 
organisaties, omdat zij als geen ander 
weten wat er speelt en welke 
oplossingen nodig zijn.” 
 
 

“Om te behouden wat we hebben, 
zullen we moeten veranderen”.. “Dat 
vraag ik aan iedereen, want alleen 
samen kunnen we voor de oplossing 
zorgen. Zodat we – als we in 2040 de 
vraag krijgen: hoe bereikbaar zijn we 
in Rijswijk eigenlijk? – nog steeds 
volmondig ‘Goed!’ kunnen roepen.” 
 
Als het aan Lugthart ligt wordt  met 
het Mobiliteitsprogramma Rijswijk 
2040 een einde gemaakt aan 
overvolle wegen in de Gemeente 
Rijswijk.  
 
Het Mobiliteitsprogramma Rijswijk 
2040 is een samenhangend pakket 
van maatregelen waarmee de 
gemeente de bereikbaarheid van de 
stad wil veiligstellen en de 
leefbaarheid en veiligheid van Rijswijk 
verbeteren. Het 
mobiliteitsprogramma is opgesteld op 
basis van onderzoek en nieuwe 
inzichten, in samenspraak met 
Rijswijkers en partners in de stad en 
de regio.

Verkeersdrukte in Rijswijk | Foto's: Erwin Dijkgraaf

De komst van bewaakte fietsenstallingen heeft het gebruik van de fiets 
bevordert en  fietsendiefstal verder terug gedrongen. De behoefte aan 
fietsparkeervoorzieningen is enorm toegenomen.

Danny van Dam van Wij. Rijswijk is 
blij dat na de gratis bewaakte 
fietsenstalling op het 
Eisenhowerplein, bij het station, er nu 
ook een gratis  bewaakte pop-
up  fietsenstalling in Oud-Rijswijk is. 
 
In de afgelopen jaren vroegen talloze 
bewoners om bewaakte 
fietsenstallingen. Ook de fietsersbond 
heeft het belang van een bewaakte 
fietsenstalling benoemd. 
 
Van Dam: “Wij. Rijswijk maakte zich 
er in 2018 voor het eerst hard voor.

Sinds de gratis bewaakte 
fietsenstalling op het Bogaardplein is 
het aantal fietsendiefstallen in 
stadscentrum Bogaard gedaald met 
75%.  
 
Van Dam: "De capaciteit van 
fietsenstallingen in Oud Rijswijk was 
zeker op de zaterdagen te beperkt. Ik 
hoop dat door de bewaakte stalling 
meer bezoekers de fiets pakken naar 
het Oude Centrum. Als dat ook nog 
meer winkelend publiek oplevert is 
dat natuurlijk helemaal mooi!" 
  
 

Spooronderdoorgang
Rijswijk is een stukje veiliger, dankzij de nieuwe spooronderdoorgang in 

RijswijkBuiten die op 27 september officieel werd geopend. De 

onderdoorgang zorgt bovendien voor een betere verkeersdoorstroming en 

bereikbaarheid van de omgeving.

Foto: Vincent Basler voor ProRail

Zowel voor voetgangers, fietsers, 
automobilisten en het openbaar 
vervoer. En dat is in Rijswijk, als 
groeiende stad in een groeiende regio, 
enorm belangrijk”, aldus wethouder 
Mobiliteit Björn Lugthart.

“De onderdoorgang is veiliger voor al 
het verkeer: weggebruikers hoeven, in 
tegenstelling tot bij een bewaakte 
gelijkvloerse overgang, niet meer te 
wachten voor een rood sein als er een 
trein voorbij komt. 

Pop-up gratis bewaakte fietsenstalling winkelcentrum Oud Rijswijk
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Laserguncontrole politie Rijswijk | Foto: Peter van Zetten

Verkeersveiligheid.

 
 

Schaapweg| Foto: Peter van Zetten

De urgentie om de verkeersveiligheid in Rijswijk te verbeteren is 
groot.  Daarbij ligt de lat hoog. We hebben afgelopen jaar ingezet op 
verschillende fronten.  

Schoolzones
Afgelopen jaar zijn  weer 3 schoolzones aangelegd.  
  
  

We pakten de weginrichting aan, 
waaronder de aanleg van 
verkeersveilige schoolzones. 
Daarnaast deden we aan educatie 
en voorlichting en intensieve 
handhaving.  
 
 ,"Op sommige plekken in Rijswijk 
wordt zodanig hard gereden of zelfs 
rood licht genegeerd, dat een 
controle van 24 uur per dag 
gewenst is”, 
zegt  verkeerswethouder Björn 
Lugthart. Rijswijk lijkt steeds vaker 
op het circuit van Zandvoort. 
 
 
 
 
 

Veel inwoners zijn het asociale 
rijgedrag op de Rijswijkse wegen 
ook meer dan zat.  
 
 "We werken samen met de 
Metropoolregio, het ROV Zuid-
Holland, politie, scholen, bedrijven 
en de Rijswijkse inwoners." 
 
Ook gaat de gemeente samen met 
de politie onverminderd door met 
intensieve snelheidscontroles.  
 
Twee politiestudenten doen aan de 
hand van laseracties onderzoek 
naar de snelheid van het Rijswijkse 
verkeer en de effecten hiervan.

Basisschool Kronenburg, brede 
school Steenvoorde en de 
Mariaschool zijn voorzien van een 
verkeersveilige schoolzone met 
opvallende wegmaterialen met de 
bekende Dick Bruna illustraties, zoals 
attentieborden, gele attentiepalen en 
stoeptegels.

Een schoolzone wordt gekenmerkt 
door een opvallende, herkenbare 
weginrichting die direct duidelijk 
maakt dat er dichtbij een school staat. 
De belangrijkste onderdelen van een 
schoolzone zijn gericht op 
snelheidsbeperking van het 
autoverkeer. 

Foto: Frank Jansen
Foto: Frank Jansen

Door bewoners werd  verzocht 
of  de 30 km markering beter 
zichtbaar kon worden gemaakt.  
 
 Daar hebben we gehoor aan 
gegeven. Dit is een van de 
maatregelen die helpt om de buurt 
veiliger te maken.  
 
 Op het asfalt is het getal 30 weer 
goed te zien waardoor het voor 
automobilisten duidelijk is dat 
maximaal 30 km per uur mag 
worden gereden.

Verkeersveiligheid is belangrijk en 
daarom worden er verschillende 
maatregelen genomen .  
 
 Een van die maatregelen is het 
beperken van de snelheid naar 
maximaal 30 km per uur.  
 
 Met borden en markeringen op het 
wegdek wordt aangegeven waar 
deze snelheidslimiet geldt.  
 
 

Wegmarkeringen 30 km

Na de vakantie is het voor kinderen weer wennen om naar school te 
fietsen. Daarom is er middels een "Wij gaan weer naar school 
campagne" extra aandacht voor de verkeersveiligheid rondom scholen 

Weer naar school

Om de verkeersveiligheid te vergroten wordt 
ingezet op #weginrichting, #voorlichting en 
#handhaving.  
 
Waar dat kan wordt de openbare ruimte zodanig 
ingericht dat te snel rijden wordt tegengegaan. 
Daarnaast is er educatie en voorlichting op school 
en het inrichten van schoolzones. 
 
Met de politie wordt samengewerkt als het gaat om 
handhaving. De politie voert snelheidscontroles uit! 
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Met de traditionele Wij. koffiekar...

Onze raadsleden, wijkvertegenwoordigers en vrijwilligers zijn continu in gesprek met 

inwoners. Maandelijks bezoeken we met onze traditionele koffiekar een Rijswijkse 

wijk.

de Muziekbuurt

De Strijp

14.

...de Rijswijkse wijken in!

 

Leeuwendaal Oud-Rijswijk

RijswijkBuiten

Bogaardplein Stationsbuurt

Te Werve
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Wandelen en Opruimen in de Wijk.

 “Overal zie je wel wat liggen. In 

plaats van ons te ergeren en te 

mopperen, doen we er echt iets 

aan en helpen we de gemeente 

een handje mee.”  

 

Wij. Rijswijk organiseert iedere 

maand een zogenoemde  WOW, 

wandelen en opruimen in de wijk. 

 

 “Naast dat we zwerfafval 

opruimen, wandelen we ook een 

behoorlijk stuk dus aan voldoende 

beweging kom je ook. 

Je helpt mee aan een schoner 

Rijswijk door gezond en actief 

bezig te zijn.” 

 

Kom jij ook in actie? 

De wijkvertegenwoordigers van 

Wij. melden locaties waar veel 

zwerfvuil ligt bij de gemeente en 

organiseren opruimacties. 

 

Wil je een keer meehelpen?  

Meld je dan aan  voor hulp bij een 

volgende WOW.  

 

Als je zelf een actie wilt houden, 

dan helpen we je ook graag bij de 

organisatie.

Aanmelden: 
 wijkvertegenwoordiger@wijrijswijk.nl

“Afval op straat is een grote ergernis”, vindt 

wijkvertegenwoordiger Marinka Koornneef (Wij.). 



december 2021

Leden aan het woord.  
Wij. Rijswijk, de politieke beweging in de gemeente Rijswijk. Een beweging 

van mensen die zich inzetten voor Rijswijk. 

  

Leden van Wij. hebben het in de eerste plaats gezellig. Als lid van Wij. word 

je uitgenodigd voor bijeenkomsten en ontvang je de wekelijkse update. Ben 

jij benieuwd wat leden over Wij. Rijswijk zeggen? Lees de verhalen online en 

word lid:

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!

Wij. Rijswijk bestaat naast de politieke tak in de gemeenteraad van 

Rijswijk uit verschillende onderdelen.  

  

 

  

 

 
 
 
 

En als je zelf een goed idee hebt, dan 

stuur je gewoon even een appje naar 

onze raadsleden. Samen maken wij 

Rijswijk. 

 

Wil jij meedenken en-/of 

meebeslissen over verschillende 

onderwerpen binnen de gemeente 

Rijswijk, laat het ons weten! Je bent 

dan van harte welkom bij onze 

activiteiten. 

 

De politieke beweging stelt deze 

doelstellingen onder meer te 

bereiken door: het deelnemen aan 

de gemeenteraadsverkiezingen; 

inwoners te betrekken bij de 

besluitvorming; 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. 

 

 

                www.wijrijswijk.nl

Wij. Rijswijk wil de  betrokkenheid 

van inwoners en organisaties 

vergroten en een omgeving  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 aan de samenleving. Wij. 

bouwt bruggen, focust op 

positiviteit en bevordert daarbij het 

'Wij-gevoel' door het omarmen van 

gemeenschappelijke waarden en 

ambities; zowel binnen als buiten de 

lokale politiek.

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.+ zet zich actief in voor senioren.  
 

Wij+ zorgt ervoor dat 65-plussers actief meedenken, meedoen 

en mogen meebeslissen.   Senioren wonen hier het langst en 

hebben hele waardevolle inbreng! 

  
 
  
 
 

16.

www.wijrijswijk.nl/ledenaanhetwoord

Wij. wijkvertegenwoordigers 
Wij. ondernemers 
Wij. in beweging 

 Wij. jongeren 
Wij. + (plus)

 

Kies voor meer wij  

#samenmakenwijrijswijk 

  

 

Wil je ook meedoen?  

Meld je dan aan via 

info@wijrijswijk.nl 

Linda de Reede (links) & Wil Kouwer (rechts)|  Foto: MADimage

Leon Heesterman Nelly Hoegen

Top 5 kandidatenlijst 2022| Vlnr Jeffrey Karremans, Tinus Kaffa, Danny 
van Dam, Irene Jansen en Anthony Zoghbi  Foto: Tino van Dam

contact@wijrijswijk.nl


