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Onze plannen voor de stad
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.

Meedoen
Mobiliteit, Vervoer & Parkeren
Wonen & Leven
Sport & Gezondheid
Milieu, Afval & energie
Economie, Werk & Inkomen
Zorg & Welzijn
Jeugd & Onderwijs
Kandidatenlijst
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Beste mede-Rijswijker,
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
wWe willen graag verder samenwerken met
jou! Om samen met jou te werken aan een
Rijswijk waar we om nóg trotser op te zijn.
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 dit verkiezingsprogramma waarin we terugen vooruitblikken.
Wij. staat voor een nieuwe manier van politiek
bedrijven. Niet meer het clubje “wijze mannen” dat bepaalt wat in Rijswijk moet veranderen. Nee dat doen we in de de stad zelf! Bij
Wij. Rijswijk geloven we in de kracht van inwoners, ondernemers en verenigingen. Meer
participatie is wat we wilden bereiken. En wat
hebben we al goede stappen gezet. Nooit eerder werd inwoners zo vaak om hun mening
gevraagd. En we gaan verder. 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. Ook door de verbinding
tussen mensen en een bereikbare politiek
onderschieden we ons van 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 mee
mag meebeslissen. Dat onze politici zichtbaar
en bereikbaar zijn. Dat onze vrijwilligers zich
blijven inzetten voor een nog mooier Rijswijk
en dat we bereikbaar voor je zijn.
Help je ons? Stem dan 14, 15, 16 maart op
Wij. (lijst5)
Heb je na het lezen van dit programma nog
vragen? Laat het ons of de vertegenwoordiger
van je wijk weten. Wij staan voor je klaar! We
zijn bereikbaar via app, e-mail en de socials.

Danny van Dam
Lijsttrekker
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Oud is Goud Awards

editie 2021

Meer dan politiek
We staan midden in de samenleving

editie 2020

editie 2019

editie 2018

De boodschap van Wij. Rijswijk gaat verder dan alleen het stadhuis. Wij zijn de afgelopen vier jaar met
regelmaat in de stad te vinden met onze koffiekar,
wij de wijk in en andere acties. Hiermee gaan we de
gesprekken aan met de buurt. We verspreiden elk
jaar de Stadskrant en we organiseren de afgelopen
vier jaar initiatieven zoals de ‘Oud is Goud Awards,’
de Valentijnsactie, Kerst in de Bogaard en het kerstdiner voor eenzamen.

4 edities
Stadskrant

editie 2017
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Elke maand bezoeken we de Rijswijkse wijken

Meedoen

Wij. Rijswijk kiest voor betrokkenheid van inwoners
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 ideeen 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

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.”
Bewoners kennen hun leefomgeving als geen
ander en weten vaak precies wat er speelt.

Het monumentale pand aan de Generaal
Spoorlaan wordt omgetoverd tot een Huis
van de Stad.
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Mobiliteit- Vervoer- Parkeren
Wij. Rijswijk kiest voor een bereikbare stad

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

Wij. Rijswijk houdt plaatsing
tramremise in de wijk
Vrijenban tegen
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

Jeffrey Karremans
“Wij hebben veel beloofd en meer gedaan! Oplossingen voor de mobiliteit zijn noodzakelijk als we woningen toevoegen.”

30 miljoen gereseveerd voor
de realisatie van de Tunnel
Beatrixlaan.

•
•

•
•
•

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

Laseractie in RijswijkBuiten
om hard rijdend verkeer tegen te gaan.
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En nu verder:
•

•
•
•
•

Zelf initiatief nemen door zelf woningen te bouwen in het middensegment door het woonfonds.

Wonen & Leven

Wij. Rijswijk kiest waar het voor iedereen goed wonen en leven is
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 (Our
House)
Freek van Bemmelen
“Woningen toevoegen kan alleen door slimme stadsvernieuwing met oplossingen voor de mobiliteit en
waarbij we tegelijk verfraaien en vergroenen.”

We voegen alleen woningen toe door
slimme stadsvernieuwing waarbij we 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.

99 gasloze huurappartementen
voor senioren op de Benedictuslocatie.
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Sport & Gezondheid
Wij. Rijswijk kiest voor sporten voor iedereen

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
• 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 beweegroutes en toevoegen van buitensportapparaten
• De doorontwikkeling van sportpark Hoekpolder en
sportpark Elsenburg.
• Verdere uitbreiding van de binnensportfaciliteiten
die aansluiten op de groeiende vraag naar zaalruimte
• 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.

Leon Heesterman
“Rijswijk groeit. Dat betekent dat er meer behoefte is
aan faciliteiten zoals sportvoorzieningen.”

Herinrichting van sportpark Elsenburg voor de Spartaan, RHC en Fietscrossclub Rijswijk.

Ruimte voor binnensport

Hardlooproutes door heel Rijswijk

Nieuwe sportvelden voor
onder andere RedLions
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Milieu, Afval & Energie
Wij. Rijswijk kiest voor een groene toekomst
maatschappelijke impact

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 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.

Bea Sewpersad-Jogi
“Bij Wij. hoort iedereen erbij. We hebben een enorm
gezellige club die zich samen voor Rijswijk inzet.”

Wandelen en Opruimen in de Wijk
(WOW) samen met de bewonersorganisatie Muziekbuurt. Inwoners
en wijkvertegenwoordigers houden
de Rijswijkse wijken schoon.

Wandelen en Opruimen in de Wijk
(WOW). Opruimactie van onze leden samen met de Martinifabriek.
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Economie, Werk & Inkomen
Wij. Rijswijk kiest voor een ondernemersklimaat met
maatschappelijke impact

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).

Tinus Kaffa
“Afspraak = afspraak. Anders blijven we praten en
beslissingen terugdraaien.”

Initiatieven van ondernemers
worden ondersteund.

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
Gratis bewaakte
fietsenstallingen

•

•

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. Dit moet worden opgepakt door de gemeente.
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Jeugd & Onderwijs
Wij. Rijswijk kiest voor de toekomst

Wij. Rijswijk kiest voor een stad waar ook kinderen
en jongeren thuis zijn met voldoende mogelijkheden voor spel, recreatie en ontmoeten.

Zorg
& Welzijn

Wij. Rijswijk kiest voor goede
en toegankelijke zorg waarin
de mens centraal staat.

Jongste kandidaat op de lijst Sidney (16) in gesprek met oudste lid op de lijst Jeanne (91) over oudere zorg en jeugdzorg.

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

Koffiekar
Met de Wij. Koffiekar gaan we de Rijswijkse wijken in en halen we
plannen, ideeën en meningen op.

Alle Rijswijkse speeltuinen voor alle kinderen

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

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

Bas Hageman
“Wij. vraagt aan jongeren zelf wat ze willen!”, dat vind
ik belangrijk!

Wij. jongeren zetten zich in om ervoor te zorgen
dat er voldoende activiteiten zijn voor jongeren in
de gemeente Rijswijk.
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Leer onze 50 kandidaten kennen
op wijrijswijk.nl/kandidatenlijst of
scan de QR code

Volg onze socials
om up to date te
blijven!
Kandidatenlijst

Instagram:
@wijrijswijk

[de top 10]

1. Danny van Dam

2. Irene Jansen Dirkx

“Ik ben geboren en getogen in Rijswijk. De
afgelopen jaren heb ik ervaren hoe fantastisch
het is om met Rijswijkers in gesprek te zijn. Het
besturen van een stad moet vanuit de samenleving worden gedaan. Als je samen de schouders
er onder zet kun je veel bereiken.”

“Ik ben werkzaam geweest in het basisonderwijs en kinderopvang. Nu ben ik zelfstandig
kindercoach en werk ik al zo’n 20 jaar met
kinderen en jongeren. Zij zijn voor mij de
grootste motivatie om aan een mooi Rijswijk
te bouwen.”

3. Tinus Kaffa

4. Anthony Zoghbi

“Al 12 jaar mag ik in deze prachtige gemeente wonen, samen met mijn vrouw hebben we
hier onze eerste woning betrokken. Ik heb de
samenleving behoorlijk zien veranderen, en wil er
samen met jullie voor zorgen dat we dat fantastische gevoel van Rijswijk vast kunnen houden.”

“Rijswijk nog mooier maken dan dat het al is!
Ik woon al 37 jaar in Rijswijk. Ik heb de stad
zien groeien. Met elkaar zoeken we naar mogelijkheden om er voor iedereen een plezierige
woonomgeving van te maken.”

5. Jeffrey Karremans

6. Marinka Koornneef

“Ik heb een opleiding bestuurskunde afgerond
en in het dagelijks leven ben ik werkzaam in mijn
slagerij. Op mijn werk spreek ik elke dag verschillende mensen waardoor ik precies weet wat er
speelt in onze gemeente.”

“Ik ben een actieve ZZP-er en nooit stilzittende
mama van 2 zonen (15 en 12 jaar). Ik geloof
er in dat Rijswijk politiek verdient die het
positieve van de gemeente wil zien, vergroten

7. Rudy Krijgsman

8. Stefan Boom

“Ik woon vanaf mijn 6e in Rijswijk en mag mezelf
wel een echte Rijswijker noemen. Mijn doel is om
zoveel mogelijk mensen jong en oud enthousiast
te maken om zichzelf te ontwikkelen zowel lichamelijk als geestelijk.”

“Ons hele gezin is altijd politiek bewust
geweest. Ik vind het daarom leuk om voor
Wij. Rijswijk wijkvertegenwoordiger te zijn
voor de Muziekbuurt en op de kieslijst voor de
gemeenteraad verkiezingen in 2022 te staan.”

9. Bas Hageman

10. Miranda Rennings

“Ik woon sinds mijn geboorte in Rijswijk (17 jr.
geleden). Ik zit nog op school en doe daarnaast
vrijwilligerswerk voor een theater. Van andere
jongeren hoorde ik al dat je bij Wij. Rijswijk écht
inbreng kunt hebben. Zo zou ik graag zien dat er
meer faciliteiten voor jongeren en jongvolwassenen komen”

“Ik ben moeder van een geweldige dochter
Nina en mantelzorger van zoon Jesper met een
verstandelijke beperking en autisme. Ik geloof
dat door de samenwerking en support we stap
voor stap een meer inclusieve samenleving in
Rijswijk kan ontstaan.”

Facebook:
@wijrijswijk

Samen
maken
wij
Rijswijk.

Wij.

Rijswijk
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