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Elk jaar bezorgden we je onze stadskrant waarmee we je 

zo goed mogelijk op de hoogte hielden van ons werk in 

Rijswijk en ook op onze socials en in de stad bleven we 

zichtbaar. Niet alleen in verkiezingstijd, maar altijd. 

Successen waren er genoeg. Ook daarover lees je in 

deze krant waarin we terug- en vooruitblikken. 

 

Wij. staat voor een nieuwe manier van politiek 

bedrijven. Niet meer het clubje “wijze mannen” dat 

bepaalt over wat in Rijswijk moet veranderen… Nee, dat 

doet de stad zelf! Bij Wij. Rijswijk geloven we in de 

kracht van inwoners, ondernemers en verenigingen. 

Meer participatie is wat we wilden bereiken en we 

hebben goede stappen gezet. Nooit eerder werden 

inwoners zo vaak om hun mening gevraagd. 

De afgelopen vier jaar hebben onze wethouder, raadsleden, wijkvertegenwoordigers en vrijwilligers zich 

keihard ingezet. In het gemeentebestuur, de raad én daarbuiten. Als nieuwe partij maakten we een goed begin 

én willen we graag verder! Om samen met jou te werken aan een Rijswijk om nóg trotser op te zijn.

verkiezingskrant
Plannen van de stad

KIES VOOR MEER WIJ.

LIJST 5
Maar er valt nog veel te winnen. We willen van (mogen) 

meepraten en meedenken naar écht meebeslissen. Bij 

alle belangrijke thema’s in jouw wijk en stad. Participatie 

mag nooit een wassen neus zijn, maar moet er écht toe 

doen!  

 

Midden in de samenleving staan, is voor ons essentieel, 

daarom zijn leden actief in de buurten, wijken, bij 

verenigingen en in het bedrijfsleven. Veel van onze 

mensen zijn actief met initiatieven voor Rijswijk. Ook 

organiseren wij veel acties in onze stad. Om 

eenzaamheid tegen te gaan, de stad schoner te maken, 

beweging te bevorderen en meer positiviteit te brengen. 

 

Rijswijk is een stad tussen de grote steden. Het eigen 

groene karakter willen we behouden en uitbreiden. 

 

 

  

lijst 5
De verbinding tussen mensen en een bereikbare 

politiek maken een groot verschil met de steden om 

ons heen. Dat moet zo blijven. 

 

Wij. zijn er voor jou! Een stem op Wij. betekent dat je 

ook de komende vier jaar veel vaker mag meebeslissen, 

dat onze politici zichtbaar en bereikbaar zijn, dat onze 

vele vrijwilligers zich blijven inzetten voor een nog 

mooier Rijswijk. 

 

Help je ons? Stem dan 14,15,16 maart op Wij. (lijst 5) 

  

Mocht je na het lezen van dit programma nog vragen 

hebben, dan kun je ons altijd appen,  e-mailen of 

benaderen via Social Media. Ook onze 

wijkvertegenwoordigers staan voor je klaar! 

 

Danny van Dam 

Lijsttrekker Wij. Rijswijk  

  

  



02.

RESULTATEN.
Wij zijn trots op wat we in deze raadsperiode hebben bereikt. De komende jaren maakt Wij. Rijswijk graag af 

waarmee we gestart zijn. We zullen ons hard maken voor  een Rijswijk waar inwoners trots op kunnen zijn! 

We realiseerden het Huis van de Stad We blokkeerden de tramremise in Vrijenban Inclusieve speeltuinen voor alle kinderen

We maakten Rijswijk fitter, gezonder en vitaler We haalden ADO Den Haag naar Rijswijk Herinrichting Sportpark Elsenburg

We hielden het historische Slagenlandschap groen

We realiseerden een sportcomplex We zorgden voor gratis bewaakte fietsenstallingen `We realiseerden veilige schoolzones

We pakten de parkeeroverlast aanWe brachten de Bus terug in de Muziekbuurt
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Wat we hebben bereikt:
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BEHAALD.

We zorgden voor hardlooproutes Organiseerden  G-sport zodat iedereen mee doet

Lessen over gezonde voeding en bewegen Pakten de verkeersonveiligheid aan Een gezondheidsprogramma voor iedereen

Schoolbrengweken We pakten de problemen in de wijken aan Gasloze huurappartementen voor senioren

We verbeterden de infrastructuurWe zorgden voor verkeerscontrolesWe brachten de Beatrixtunnel dichterbij
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Wil je meer weten over de behaalde resultaten?  
Ga naar wijrijswijk.nl/resultaten en lees meer.

Conditionele  en spierversterkende oefeningen
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DE WIJKEN IN.
Wij. Rijswijk gaat verder dan politiek.  

Wij zijn de afgelopen vier jaar met regelmaat in de stad te vinden met onze 
koffiekar, wij de wijk in en opruimacties.  

We gaan de gesprekken aan met mensen in de buurt. We verspreiden elk jaar de 
stadskrant en organiseerden de afgelopen vier jaar initiatieven als de Oud is Goud 
Awards, Valentijnsactie, Kerst in de Bogaard en het Kerstdiner voor mensen die 
met Kerst liever onder de mensen zijn. 

Lees meer op 
wijrijswijk.nl



05.

STEM WIJ.

BETROKKEN.
Maandelijks gaan vrijwilligers van 
Wij. Rijswijk de wijken in om 
zwerfafval op te ruimen. De 
gemeente Rijswijk zorgt voor de 
benodigde materialen zoals 
prikstokken en haalt het afval op. 
 
“Afval op straat is een grote 
ergernis”, vindt 
wijkvertegenwoordiger Marinka 
Koornneef  

 “Overal zie je wel wat liggen. In 
plaats van ons te ergeren en te 
mopperen, doen we er echt iets 
aan en daarom helpen we de 
gemeente een handje.” 
Maandelijks organiseert 
Koornneef het initiatief WOW dat 
staat voor Wandelen en Opruimen 
in de Wijk. 
 
“Naast dat we zwerfafval 
opruimen, wandelen we ook een 
behoorlijk stuk dus aan voldoende 
beweging voor de dag kom je ook. 
We  helpen dus mee aan een 
schoner Rijswijk door gezond en 
actief bezig te zijn.” 

DOE OOK MEE 
  
stuur een mail naar: 
wow@wijrijswijk.nl
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LEDEN.

JEFFREY KARREMANS

"WIJ HEBBEN VEEL BELOOFD EN MEER 
GEDAAN! OPLOSSINGEN VOOR DE 
MOBILITEIT ZIJN NOODAKLIJK ALS 
WE WONINGEN WILLEN TOEVOEGEN"

BEA SEWPERSAD-JOGI

"BIJ WIJ. RIJSWIJK HOORT 
IEDEREEN ERBIJ. WE HEBBEN EEN 
ENORM GEZELLIGE CLUB DIE ZICH 
SAMEN VOOR RIJSWIJK INZET"

MIRANDA RENNINGS

"WAT ONS BETREFT KRIJG JIJ DE KANS 
OM SAMEN MET JE WIJKGENOTEN TE 
BEPALEN WAT ER IN DE WIJK 
GEBEURT EN PAKKEN WE SAMEN AAN 
WAAR BEHOEFTE AAN IS"

LEON HEESTERMAN

"RIJSWIJK GROEIT. DAT BETEKENT 
DAT ER MEER BEHOEFTE IS AAN 
FACILITEITEN ZOALS 
SPORTVOORZIENINGEN"

JEANNE ELSHOUT & SEBASTIAAN HAGEMAN

"WIJ. RIJSWIJK VRAAGT AAN JONGEREN ZELF 
WAT ZE WILLEN! DAT VIND IK BELANGRIJK"
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"WIJ + ZET ZICH IN OM ER VOOR TE ZORGEN 
DAT ER GENOEG LEUKE ACTIVITEITEN KOMEN 
VOOR SENIOREN. DENK AAN CURSUSSEN, 
ACTIVITEITEN EN UITGAANS-AVONDEN. "

Leden van Wij. hebben het in de 
eerste plaats gezellig. Als lid van 
Wij. Rijswijk word je uitgenodigd 
voor bijeenkomsten en ontvang je 
de wekelijkse update. 
 
Lid worden doe je op:  
www.wijrijswijk.nl/lidworden
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ENKELE STANDPUNTEN.
We doen aan stadsvernieuwing maar wel met mate. 

Randvoorwaarden zijn vergroenen en verfraaien van het gebied 

en oplossingen voor verkeersdrukte en parkeren.  

  

Het Rijswijks verkeer is te druk en kan veiliger, na een lange 

werkdag wil je niet in de file staan. Bovendien hebben we de 

slechtste luchtkwaliteit van Nederland. Dat pakken we aan door 

de bereikbaarheid van de stad beter te regelen. 

  

We zorgen dat het in Rijswijk fijn wonen, werken en  recreëren 

blijft met alle voorzieningen die daarbij horen. Rijswijks groen 

onderhouden we goed en breiden we uit. 

   

Inwoners mogen niet alleen meedenken maar écht  meebeslissen. 

Participatie moet en kan naar een hoger niveau. De politiek is er 

voor de inwoners en jouw mening telt! 

  

Dienstverlening vanuit de gemeente verbeteren we nóg verder. 

We willen excellente dienstverlening van schone straten, lege 

vuilcontainers, tot een klantgerichte houding vanuit het stadhuis.

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 met ons op: wijkvertegenwoordigers@wijrijswijk.nl 
 
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.



08.

STEM WIJ. LIJST 5

KANDIDATEN.

STEM WIJ. LIJST 5
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MOBILITEIT & PARKEREN.

10.
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MEEDOEN.
Wij,  -de inwoners - zijn Rijswijk. Wij maken onze samenleving. Dat doen we als 
individuen, maar staan sterker als we onze krachten bundelen.  
 
Samen ontwikkelen wij ideeën voor onze leefomgeving, samen kijken we wat voor 
een voorzieningen wij in onze stad nodig hebben en vervolgens gaan wij dat samen 
met de gemeente realiseren.  
 
 De gemeente als ondersteuner van onze kracht. Dat is het idee. Tegelijkertijd 
weten we als Rijswijkers dat we het niet alleen kunnen dus laten we onze gemeente 
samenwerken op zorg, duurzaamheid, mobiliteit en ga zo maar door. Ook hier 
werken we samen vanuit eigen kracht en maken wij Rijswijk klaar voor de grote 
opgaven waar we voor staan.  
  
Een goed begin: 
- Meer inspraak dan ooit bij herinrichtingen, woningbouw en parkeerbeleid 
 
  

En nu verder: 
- Inspraak naar hoger niveau, van meedenken naar meebeslissen  
- Participatie mag nooit een wassen neus zijn! 
- Niveau van participatie (participatieladder) voorafgaand aan elk project bepalen  
- Meer inspraak van kinderen en jongeren

SAMEN MAKEN WIJ RIJSWIJK

Wij. Rijswijk kiest voor een verkeersveilige en bereikbare stad met goede 
doorstroming, goed openbaar vervoer, deelvervoer en goede voorzieningen voor 
wandelaars en fietsers. 
 
Een goed begin: 
 
• Bus in de Muziekbuurt is terug 
• Gratis bewaakte fietsenstallingen in stadscentrum Bogaard, bij het station en in 
winkelcentrum Oud Rijswijk 
• 30 miljoen reservering voor de ondertunneling van de Prinses Beatrixlaan 
• Schoolzones aangelegd bij vrijwel alle scholen voor een veilige schoolomgeving 
• Verkeersonveilige situaties aangepast zoals Diepenhorstlaan, overgang 
Geestbrugweg, aanpassingen Generaal Spoorlaan 
• Spoorwegonderdoorgang Rijswijk Buiten 
• Structurele laser-gun-controles 
• Afspraken met het openbaar ministerie voor het plaatsen van meer flitskasten

En nu verder: 
 
• Aanpakken van de belangrijkste knelpunten: zoals de Prinses Beatrixlaan, de 
• Burgemeester Elsenlaan, de Haagweg, de Geestbrugweg, de Schaapweg, de Sir 
Winston Churchilllaan. En de steeds drukkere Lange Kleiweg 
• Betere doorstroom met goed afgestelde (slimme) verkeerslichten. 
• Kortere wachttijd bij verkeerslichten voor fietsers en voetgangers, meer 
fietsparkeerplaatsen, meer / betere oversteekplaatsen voor voetgangers 
• Aanpak hard rijdend verkeer 
• Betere kwaliteit van de fiets- en wandelroutes 
• Meer directe busverbindingen met gebieden buiten Rijswijk en een betere 
overstap van bus en tram op trein. 
• Inzet van participatietrajecten als het gaat om parkeren en verkeer in eigen 
wijken. 
• Deelmobiliteit verder uitbouwen en zorgen dat overlast wordt aangepakt 
• Inzet op knooppunt(en) transferia aan de rand van 
• Rijswijk waarmee we de drukke gebieden kunnen ontzien en er minder auto’s in 
het straatbeeld staan. 
• Een directe fietsverbinding vanaf de Harnaschpolder, door Rijswijk Buiten, over 
de Vliet, naar Vrijenban 
• Een directe wandelroute (met trottoir) van stadscentrum Bogaard langs de 
Prinses Beatrixlaan, naar Rijswijk Buiten 
• Geen tramverbinding over de Geestbrugweg zolang nut en noodzaak niet zijn 
aangetoond



STEM WIJ. LIJST 5

11.

WONEN & LEVEN.
En nu verder: 
 
• We voegen alleen woningen toe door slimme stadsvernieuwing waarbij de stad 
• kunnen verfraaien en vergroenen, zoals in de Plaspoelpolder en Stadscentrum 
• Bogaard. We zetten in op het toevoegen van betaalbare huur- en koopwoningen, 
aanbod voor alle doelgroepen. 
• We pakken achterstallig onderhoud van huurwoningen aan: elke Rijswijker moet 
goed kunnen wonen 
• We gaan de woningvoorraad verduurzamen 
• We stellen voor de hele gemeente een verbod in op verkamering. 
• Het verkeer mag niet verder dichtslibben 
• Voordat er gebouwd wordt moeten er oplossingen voor de mobiliteit zijn. 
• Groengebieden en parken breiden we uit want alle (nieuwe) inwoners moeten 
ook kunnen recreëren en ontspannen in de buitenruimte
• We investeren in de wijk naar wens van de inwoners met participatiebudgetten 
• We bekijken innovatieve oplossingen bij buurgemeenten en nemen die over als 
het werkt. 
• Beter toegankelijk maken van de stad voor mensen met een beperking, openbare 
toiletten, veilige routes voor mensen met een rolstoel en duidelijke wegbewijzering 
voor mensen met een visuele beperking. 
• Dienstverlening vanuit stadhuis wordt uitmuntend.Wij. Rijswijk kiest voor een stad waar het voor iedereen goed wonen en leven is. 

Dat vraagt om voldoende faciliteiten, het verhogen van de leefbaarheid en een rem 
op woningbouw. 
 
 Een goed begin 
 
• De afgelopen jaren, realiseerden we o.a.: transformatie van oude stadhuis naar 
het Huis van de Stad 
• Service vanuit stadhuis is verbeterd 
• Een woonfonds, waarmee de gemeente woningen realiseert voor 
middeninkomens 
• Tegenhouden tramremise in de woonwijk Vrijenban 
• Geen woningbouw in het historisch Slagenlandschap langs de Vliet 
• Woonconcepten voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking 
(OurHouse)

LIJST 5STEM WIJ.

Wij. Rijswijk kiest voor een schone en duurzame stad, met goede dienstverlening 
aan inwoners, zoals inzameling van afval en een lagere afvalstoffenheffing.

 
Een goed begin: 
 
• Duurzame bouw van het Huis van de Stad en sporthal de Altis 
• Energieloket voor verbetering communicatie over duurzaamheid 
• Duurzame lantaarnpalen en veldverlichting bij sportverenigingen 
• Meer laadpunten voor elektrische auto’s. 
• Groene stroom voor gemeentelijke elektra 

• Zonnepanelen bij gemeentelijke gebouwen, zoals de gemeentewerf.

En nu verder: 
 
• De afvalstoffenheffing is veel te hoog en niet in verhouding met de geleverde 
service. Dit moet anders! 
• Betere verdeling van containers en prullenbakken, ook bij recreatieplekken en 
bankjes 
• Betere faciliteiten voor inzameling GFT in elke wijk 
• Optimale combinatie van voor- en nascheiding 
• Afval bijplaatsingen tegengaan met containertuintjes (CityGard) waar 
wijkbewoners dat willen 
• Nieuwe stoplichten voorzien van LED-lampen. 
• Natuurvriendelijke oevers aan en bijenvriendelijke beplanting waar mogelijk 
• Meer oplaadpunten voor elektrische auto’s. 
• Aansluiten bij de regionale ontwikkelingen zoals WarmtelinQ (ondergrondse 
leiding restwarmte uit de Rotterdamse haven) 
• Huiseigenaren ondersteunen we zodat zij betaalbaar hun woning kunnen 
verduurzamen. 
• Voor een succesvolle en haalbare energietransitie leren we allereerst van 
successen bij andere steden. 

• We stimuleren fietsen, creëren fietspaden en voorzieningen voor deelvervoer.

MILIEU, AFVAL & ENERGIE.
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12.

SPORT & GEZONDHEID.

Wij. Rijswijk kiest voor een stad waar iedereen kan sporten en bewegen. Met 
voldoende sportfaciliteiten. Bij verenigingen en in de buitenruimte. We motiveren, 
inspireren en activeren Rijswijkse inwoners van 0 tot 100 jaar naar een 
gezonde(re) leefstijl. 
 
Een goed begin 
 
De afgelopen jaren, realiseerden we o.a.: 
 
• Uitbreiding van sportpark Elsenburg met een extra  hockeyveld, en de 
vernieuwing van de wieler- en crossfietsbaan 
• De nieuwe sporthal, de Altis 
• Hardlooproutes door heel Rijswijk 
• Beweegoefeningen in de buitenruimte met QR-fit 
• Ruimte voor gehandicaptensport 
• Gezondheidsinterventies met Happy Fit

En nu verder 
 
• Herinrichting van de stadsparken zodat er meer ruimte is voor sport en bewegen 
voor alle leeftijden. Denk aan fitnessapparaten buiten en mountainbikeroutes 
• Inzetten op het verder uitbreiden van de beweeg routes en toevoegen van 
buitensportapparaten 
• De doorontwikkeling van sportpark Hoekpolder en sportpark Elsenburg. 
• Verdere uitbreiding van de binnensportfaciliteiten die aansluiten op de 
groeiende vraag naar zaal ruimte 
• Extra ondersteuning voor vrijwilligers en verenigingen 
• Bredere inzet van buurtsportcoaches (voor andere doelgroepen dan alleen jeugd, 
bijvoorbeeld voor senioren)  
• Aanpak gezonde leefomgeving met voldoende groen en een betere 
luchtkwaliteit.

LIJST 5STEM WIJ.
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13.

ECONOMIE & WERK.
Wij. Rijswijk kiest voor een stad waar het fijn werken is en waar iedereen 
mee kan doen. Een baan en inkomen zijn daarvoor essentieel. 

Een goed begin: 

• Goede plannen voor winkelcentrum In de Bogaard, aanpak leegstand en 
vergroening Bogaardplein 
• Aanpak leegstand Plaspoelpolder en vergroening van het “Assenkruis” 
• Parkmanagement voor bedrijven in de Plaspoelpolder 
• Betere samenwerking met Belangen Bedrijven Rijswijk (BBR) en in de 
regio 
• Meer mensen (met afstand tot arbeidsmarkt) aan het werk 
• Goede initiatieven waarbij ondernemers mensen naar werk begeleiden, 
zoals bij de Martinifabriek en fietsenwacht. 
• Meer ruimte voor flexibele oplossingen om ondernemers te 
ondersteunen, zoals de ruimte voor terrassen in Oud Rijswijk (in 

Coronatijd).

En nu verder: 
 
• Hulp en ondersteuning aan inwoners als het niet lukt om zelf aan werk te 
komen
• Verder versterken van relaties met en optimale dienstverlening 
aan  ondernemers 
• Andere mentaliteit van de gemeente: “Hoe gaan we dit mogelijk maken” in 
plaats van “computer says no”. - Rijswijk moet oog hebben voor het lokale 
MKB bij opdrachten vanuit de gemeente. 
• Bij de transitie naar woon-, werk-, en leefgebieden zorgen dat 
ondernemers niet onnodig gehinderd worden in hun bezigheden door hen te 
betrekken bij de planvorming. 
• Ondernemers meer ruimte geven voor hun ideeën voor de stad als zij 
positieve veranderingen voor Rijswijk willen bewerkstelligen 
• Betere samenwerkingen met belangenvereniging bedrijven Rijswijk (BBR) 
zodat plekken waar ondernemers elkaar ontmoeten worden gestimuleerd. 
• Toevoegen van een steiger in het havenkwartier (dit is een initiatief vanuit 

ondernemers, die hier financieel en planmatig aan willen bijdragen. 
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14.

JEUGD & ONDERWIJS.
En nu verder: 
 
• Meer ruimte om veilig buiten te spelen, zowel op groen/blauwe 
schoolpleinen als in de openbare ruimte 
• Ontmoetingsplekken voor jongeren 
• Veiligere wandel en fietsroutes naar school 
• Aandacht voor gezond binnenklimaat en ventilatie van schoolgebouwen 
• Goede verbinding met (sport)verenigingen zodat alle kinderen en 
jongeren kunnen ervaren hoe leuk het is om samen te ontdekken, spelen en 
sporten 
• Kinderen en jongeren mogen vaker meedenken en meebeslissen over 
beleid dat hen aangaat in hun eigen wijk en stad. Bij voorkeur via participatie 
per project en in samenwerking met professionele partners en het 
onderwijs. Kinderen leren dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun 
leefomgeving. Daar hebben ze hun hele leven iets aan 
• Goede passende ondersteuning voor kinderen en ouders die extra hulp 
nodig hebben. 
• Voorkoming en bestrijding van onderwijsachterstanden, voortijdig 
schoolverlaten tegengaan. 
• Samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven intensiveren voor 

meer aanbod van stageplekken.

Een goed begin: 
 
• Wij. jongeren denken mee over beleid en hebben een volwaardige stem in 
onze vereniging 
• Inclusieve speeltuin gerealiseerd waar ook kinderen met een beperking 
kunnen meedoen 
• Jaarlijks kindervragenuur, 
• Kinderrechten- en jongerenambassadeurs. 

• Veilige schoolzones bij bijna alle scholen
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15.

ZORG & WELZIJN.

Wij. Rijswijk kiest voor goede en toegankelijke zorg waarin de 
mens centraal staat. 
 
Een goed begin: 
 
• Door goede samenwerking in de regio hebben we een goed 
regionaal zorgnetwerk 
• Laagdrempelige en toegankelijke zorg via jeugdteams vanuit 
diverse expertises 
• Financieel servicepunt voor mensen met schulden 
• Verbeterde toegankelijkheid voor mindervaliden

En nu verder: 
 
• Inspraak van ervaringsdeskundigen bij het maken van beleid 
en verbeteren van de zorg 
• Minder regeldruk voor hulpverleners en cliënten en daarbij 
ook zorgen dat hulpverlening niet elke keer opnieuw 
aangevraagd moet worden 
• Beter ondersteunen van mantelzorgers 
• Meer verbinding tussen de inwoners en verenigingen om het 
sociale netwerk te vergroten, waarop mensen kunnen 
terugvallen als het even wat minder gaat 
• Meer aandacht voor preventie via sport en andere 
gezondheidsinterventies
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