
Zo aan het einde van het 
jaar zien we in Rijswijk 
overal vrolijke kerstlichtjes. 
De kerstboom wordt 
van zolder gehaald of 
aangeschaft bij de stal op de 
hoek. 

Het is een gezellige tijd. Voor 
Wij. Rijswijk een tijd van 
samen zijn!

Een grote groep vrijwilligers 
heeft zich dit jaar weer 
ingezet voor activiteiten 
in Rijswijk. Daar ben ik 
trots op! Onze Cupido-
express bezorgde met 
Valentijn blauwe rozen 
en liefdesverklaringen. 

Bij onze koffiekar spraken 
we de Rijswijkers uit alle 
wijken over wat hen bezig 
houdt. Met de WOW 
actie hielden we samen 
met buurtbewoners de 
buurten schoon. En ook 
in december zijn wij 
actief. Zo organiseren 
we het kerstdiner voor 
alleenstaanden en zetten 
we actieve 65-plussers in 
het zonnetje met de Oud is 
Goud Awards.  

Samen zijn zorgt voor 
warmte in een koude maand. 
Dat gun ik iedereen. Aan 
tafel met familie en vrienden 
kijken we terug op het 

afgelopen jaar én vooruit 
naar wat er komen gaat. We 
zijn dankbaar voor wat we 
hebben bereikt en stropen 
vol goede moed de mouwen 
op. Ook in 2023 gaan we er 
tegenaan. Doet jij mee? Voor 
het mooie Rijswijk waar 
iedereen erbij hoort en ‘aan 
de tafel mag aanschuiven’. 

Namens Wij. Rijswijk wens 
ik je fijne feestdagen.

Danny van Dam 
Fractievoorzitter 
Wij. Rijswijk

Leden van Wij. Rijswijk helpen de kerstman met het verspreiden van cadeautjes | Foto MADimage
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Breng jij kerst alleen 
door? Ben je liever onder 
de mensen? Wij. Rijswijk 
nodigt je van harte uit 
voor het gezellige én 
overheerlijke ‘kerstdiner’ op 
eerste kerstdag. Aanmelden 
doe je via www.wijrijswijk.
nl/kerst. Deelname kost 
slechts €15,- per persoon.  

Heb je zin om dit jaar samen 
met andere Rijswijkers kerst 
te vieren? Schuif dan aan op 
25 december, van 18.00 tot 
20.00 uur voor het gezellige 
‘kerstdiner,’ vol=vol. 
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Wat een verrassing was 
het voor Rudoy, Elly, Cees, 
Yvonne, Frits, Truus, Harry, 
Nico en Yvonne toen Wij. 
Rijswijk bij hen voor de deur 
stond. Deze actieve 65- 
plussers zijn genomineerd 
voor de ‘Oud is Goud 
Awards’. 

Wie van hen gaat er met de 
prestigieuze prijs vandoor 
en wordt de winnaar 2022?

Jij kunt, met jouw stem, het 
verschil maken. Stem nu op 
jouw favoriet: wijrijswijk.nl/
stem

Maatschappelijk actief
 Wij. Rijswijk ziet hoe 
waardevol vrijwilligers zijn 
voor Rijswijk en zet ze graag 
in de spotlights. 

De genomineerden zijn 
stuk voor stuk kanjers die 
zich op allerlei manieren in 
Rijswijk actief inzetten. Bij 
de kerk, in woongroepen, 
bij sportverenigingen en 
de voedselbank. Ze komen 
overal vandaan. Je kan het 
zo gek niet bedenken of ze 
zijn actief.

Inspireren
Het is hun kennis en 
levenservaring die van 

onschatbare waarde is voor 
Rijswijk. Zij geven die door 
aan de volgende generaties 
door actief én midden in de 
maatschappij te blijven. 

Wij. Rijswijk vindt het 
belangrijk hier aandacht 
voor te vragen. Niet 
alleen omdat het leuk 
en gezellig is. We weten 
ook dat mensen die actief 
blijven deelnemen aan de 
maatschappij, bijvoorbeeld 
door vrijwilligerswerk 
te doen, langer gezond 
blijven. Daarnaast 
vergroot deelnemen 
aan de samenleving het 
sociale netwerk. Een goede 

gezondheid en een goed 
sociaal netwerk verkleinen 
de kans op eenzaamheid. 

Begin 2023 wordt de meest 
actieve oudere van Rijswijk 
verkozen door de Rijswijkse 
inwoners en de vakjury! 
De Award-uitreiking op 
zaterdag 7 januari is voor 
alle deelnemers een groot 
feest. Niemand verlaat de 
zaal met lege handen!

Stem nu op de 
genomineerde waarvan 
jij denkt dat hij/zij de titel 
meest actiefve oudere 
van Rijswijk verdient op 
wijrijswijk.nl/stem

Alle genomineerden voor de Oud is Goud Awards 2022; Foto; MADimage

De verbintenis tussen jong en oud
De genomineerden, ze 
kunnen makkelijk de opa’s 
en oma’s zijn van Tianne 
(22), Sidney (16) en Fleur 
(11). Dat weerhoudt 
de jongeren niet om 
enthousiast te helpen bij 
de Oud is Goud Award. 
“Wow, die zitten niet stil 
zeg. Eigenlijk moet iedere 
Rijswijkse jongere weten 
hoe actief veel senioren zijn 
en hoe belangrijk dat is” 
aldus Tianne.

Bij alle genomineerden 
kwamen ze aan de deur om 
hen als 3 jonge honden te 
verrassen met de nominatie. 
“Het was gaaf om ze zo te 
verrassen al realiseer ik me 
nu dat ik misschien wel te 
vaak ‘oud’ heb gezegd” lacht 
Tianne die trots is op de 9 
genomineerden. Dat zij de 
senioren hiervoor letterlijk 

niet zag, daarvan is zij zich 
wel bewust. Belangrijk dus 
om als Rijswijkse jongere 
ook de verbinding te 
maken met deze geweldige 
vrijwilligers.

“Pas toen ik aan de slag 
ging met deze award keek 
ik om mij heen. En ik zag 
ze overal! Bij de sportclubs, 
verenigingen, kerk en 
scholen. Steeds zijn daar 
weer die senioren die met 
hun kennis en ervaring als 
stille krachten helpen samen 
met vele andere vrijwilligers. 
Ik kom er nu achter dat 
veel van hen al vele jaren 
actief zijn en daarmee 
verenigingen, sportclubs 
overeind houden. Met al die 

kennis die in hun hoofd zit 
en niet in hun smartphone 
haha.”

Het lijkt mij fantastisch om 
ook op die leeftijd ook nog 
zo actief te zijn. Voor nu zet 
ik ze samen met Sidney en 
Fleur namens Wij. Rijswijk 
graag in het zonnetje. 
Belangrijk dat ook wij op 
onze leeftijd ons bewust 
zijn van alle generaties die 
maken dat wonen en leven 
in Rijswijk echt geweldig is.

Fleur, Tianne en Sidney | Foto MADimage
Irene Jansen en Dunja van Munster | Foto MADiamge

Danny van Dam op de Prinses Beatrixlaan | Foto Tino van Dam 

Veilig Thuis 
Check in Rijswijk

Geef Rijswijk Ruimte 

Wie wint de Oud is Goud Awards? 

Stem nu: 

De overheid stimuleert 
ouderen langer zelfstandig 
te blijven wonen. Niet ieder 
huis is daarvoor geschikt. 
Dat vraagt aandacht vindt 
Wij. Rijswijk. “Andere 
gemeenten bieden een 
veilig wonen check aan. Een 
goed idee voor Rijswijk: 
zegt Irene Jansen van 
Wij. “Ook de Rijswijkers 
verdienen het om veilig te 
kunnen wonen”

Bij een veilig wonen check 
wordt gekeken naar de 
veiligheid in het huis en de 
mogelijke aanpassingen die 
nodig zijn om die veiligheid 
en daarmee het woonplezier 
te bevorderen. Dunja 
van Munster van ‘Onze 
Klusvrouwen’ benaderde 
Wij. Rijswijk over deze 
checks. Het bedrijf heeft 
klusvrouwen in dienst die 
naast het kluswerk ook 
de vaardigheden hebben 
om goed om te gaan met 
de doelgroep oudere 
bewoners. Zij voeren in 
onder andere de gemeente 
Den Haag ook de veilig 

wonen checks uit.

“Veel van de beperkingen 
zijn op te lossen door kleine 
ingrepen in het huis. Als het 
de ambitie van de gemeente 
is om meer mensen langer 
thuis te laten wonen 
dan moeten daar ook de 
middelen voor zijn om dit 
voor elkaar te krijgen” aldus 
Irene Jansen. 

De fractie van Wij. heeft het 
college gevraagd dit ook in 
Rijswijk in te voeren. Het 
gemeentebestuur is helaas 
niet positief.

Oud is Goud Wonen 

“Wow, je ziet ze 
echt overal!!”
- Tianne van Dam

“Belangrijk dat ook 
wij op onze leeftijd 
ons bewust zijn van 
alle generaties die 
maken dat wonen 
en leven in Rijswijk 
echt geweldig is.
”- Tianne van Dam

Yvonne Kloosterman

Truus Penders

Yvonne Sloet tot Everlo

Cees Kouwenhoven

Frits SipsmaNico Geresteijn

Elly Zerilli

Rudoy Driessen

Harry Derriks

Op de Prinses Beatrixlaan, 
de Burgemeester 
Elsenlaan, de Haagweg en 
Geestbrugweg staan elke 
dag filles. Er wordt door 
het gemeentebestuur niet 
nagedacht over oplossingen 
en dus staat Rijswijk met de 
komst van zoveel nieuwe 
inwoners straks muurvast!

De toekomstige 
bewonersvan stadscentrum 
Bogaard krijgen geen 
parkeervergunning vanwege 
de grote parkeerdruk. 
Tegelijkertijd hebben onze 
voetbal-, volleybal- en 
hockeyclubs wachtlijsten 

omdat er te weinig velden 
en-/of zaalruimte is. “Het 
wordt in Rijswijk steeds 
drukker” zegt Danny van 
Dam bezorgd. “Als we 
doorgaan met bouwen 
zonder eerst ruimte te 
creëren voor bereikbaarheid 
en voorzieningen staat heel 
Rijswijk binnekort vast en 
kunnen we ook niet meer 
recreeren.”

Groeigemeente
Rijswijk groeit volgens 
cijfers van het CBS naar 
85.000 inwoners in 2035. 
De komende jaren worden 
er 8.000 tot 10.000 huizen 

bijgegebouwd. Maar niet 
alleen Rijswijk groeit. Ook 
onze buurgemeenten 
bouwen. Zo worden er 
op de Binckhorst 25.000 
huizen bijgebouwd en 
komen er naar schatting 
50.000 nieuwe inwoners 
bij. Omdat Rijswijk een 
‘doorstroomgemeente’ naar 
Den Haag is zullen onze 
drukke wegen nog voller 
raken.

Plannen 
“Rijswijk heeft grootse 
plannen voor het Bogaard 
gebied. Op de voormalige 
HBG locatie komen 

woontorens en ook in 
de Plaspoelpolder en het 
Havengebied worden veel 
woningen toegevoegd. 
“De bouwtekeningen voor 
duizenden woningnen liggen 
klaar, maar plannen voor 
bereikbaarheid, leefbaarheid 
en recreatie zijn er niet,” 
stelt van Dam. 

“We hebben vorig jaar in de 
gemeenteraad vastgesteld 
welke knelpunten er in 
Rijswijk zijn. Nu is het 
moment om oplossingen 
te presenteren. Eén van de 
oplossingen is volgens Wij. 
Rijswijk  het ondertunnelen 

van de Prinses Beatrixlaan. 
Maar alleen met de 
ondertunneling redden 
we het niet. Ook in 
de Plaspoelpolder en 
op de Haagweg en de 
Geestbrugweg moeten 
we investeren in de 
breikbaarheid.”

Danny van Dam: “ik kan het 
niet vaak genoeg zeggen, 
we bouwen niet alleen 
woningen, we bouwen een 
stad. Wij. Rijswijk gaat het 
gemeentebestuur hier de 
komende jaren continu op 
attenderen” aldus van Dam. 
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Meebeslissen 
over je eigen wijk

Blanco cheque, Rijswijker de dupe  

Wij. Rijswijk ontving in de zomer klachten over 
overlast bij het winkelcentrum aan de Dr. H.J. 
van Mooklaan van hangjongeren. Klachten over 
overlast en het verminderde (sociale)contact 
waren reden voor Wij. om een brief te versprei-
den in de wijk. “We waren benieuwd of deze 
klachten breed gedragen werden in de wijk” 
geeft Danny van Dam aan. “Met een brief bereik 

je veel meer mensen dan een middag voor de 
Lidl staan. Aan het aantal reacties op de brief is 
te zien dat het onderwerp leeft in Steenvoorde 
Zuid.”

De brief ontving meer dan 100 reacties via de 
online vragenlijst en mail. Veel inwoners van 
Steenvoorde Zuid geven aan dat ze Steenvoorde 

Zuid een fijne wijk vinden om in te wonen maar 
dat ze de wijk wel achteruit zien gaan. Rondom 
het winkelcentrum ervaren bewoners overlast 
van hangjongeren. Tuinen worden niet meer bi-
jgehouden en/of betegeld en er is minder contact 
met de buren dan voorheen. 
Benieuwd naar de resultaten van het wijkonder-
zoek? Kijk dan op wijrijswijk.nl/steenvoordezuid. 

Steenvoorde Zuid denkt mee
Samen werken aan de oplossing

Rijswijk gaat onderzoeken 
of wijkbudgetten een 
plek hebben in de 
Rijswijkse wijken en 
buurten. “Wijkbudgetten 
zijn bedoeld om de 
ideeën en initiatieven 
van wijkbewoners te 
ondersteunen. Deze 
initiatieven verbeteren 
de wijk, brengen mensen 
samen en helpen om unieke 
ideeën te realiseren” aldus 
Danny van Dam.  
 
Initiatieven op maat 
“Het is mooi als er in 
Rijswijk één centraal punt 
is waar je met ideeën voor 
je wijk of buurt terecht 
kan” geeft Coby van Velzen 
aan. Coby organiseert 
samen met flatbewoners 
vaker initiatieven rondom 
de Titus Brandsmaflat 
zoals de organisatie van 
barbecues, de aanleg van 
een buitensportpark en 
twee jeu de boules banen. 
“Nu moet je als inwoner 
de juiste mensen bij de 
gemeente kennen om hulp 
te krijgen van de gemeente. 
Eén meldpunt hiervoor 
zou fantastisch zijn om 
initiatieven makkelijker te 
laten ontplooien!” aldus 
Coby.  
 
“Het is nodig om initiatieven 
te laten ontplooien op maat 

voor de wijk, elke wijk is 
anders en heeft andere 
behoefte. De initiatieven 
kunnen variëren van 
de organisatie van een 
spelletjesmiddag of de 
aanleg van een speeltuin in 
een wijk met veel kinderen” 
aldus van Dam.  
 
Succes in in andere 
gemeenten 
Wijkbudgetten worden in 
andere gemeente succesvol 
toegepast. In Schiedam 
werd het door onder andere 
de wijkbudgetten mogelijk 
om een pumptrack te 
maken. Jongeren die hier 
aandacht voor vroegen 
kregen financiering uit 
verschillende wijken 
en de gemeente. “De 
wijkbudgetten kunnen 
gebruikt worden om kleine 
en grotere initiatieven 
financieel te ondersteunen” 
zegt van Dam. “Een 
voorwaarde is wel dat 
inwoners een goed plan 
indienen bij de gemeente 
voor de initiatieven. Hierbij 
kan de gemeente helpen. 
We gaan de komende tijd 
kijken hoe we dit in Rijswijk 
goed kunnen inrichten.” 
 
Onderzoek 
In het kaderdebat van 
5 juli diende de fractie 
van Wij. Rijswijk een 

motie in voor onderzoek 
naar de toepasbaarheid 
van wijkbudgetten in 
Rijswijk. De motie werd 
overgenomen door het 
stadsbestuur en zal in maart 
2023 worden meegenomen 
in het nieuwe plannen over 
participatie in Rijswijk. “We 
hebben de afgelopen vier 
jaar participatie op de kaart 
gezet in Rijswijk en gezien 
wat voor positieve invloed 
het heeft op de stad. We 
hopen hier de komende 
periode verder aan te 
bouwen” geeft Danny van 
Dam aan.

Wonen Wonen 

Leden aan het woord; Ender Girgin
De eerste ervaringen met Rijswijk had En-
der Girgin op de Rijswijkse markt. Rijswijk 
was toen nog wat dorpser. Nog steeds 
vindt hij Rijswijk sfeervol, sociaal en geze-
llig. Belangrijk om dat te behouden.

Tijdens zijn opleiding voor architect was 
Ender al betrokken bij woonprojecten in 
Rijswijk. Nu hij al weer tientallen jaren in 
Rijswijk woont ziet hij de stad groeien. 
Ender: “Er is veel te vinden in Rijswijk”. Hij 
benoemt de vele plekken voor senioren en 
kinderen, het bedrijventerrein de Plaspoel-
polder, een hotel en de vele mogelijkheden 
om bijvoorbeeld te golfen, fietsen, 
voetballen en tennissen.  Dankzij de uitbrei-
ding met woningen ziet hij veel diversiteit. 
“Rijswijk Buiten, Eikelenburg, de Strijp, de 
Muziekbuurt, allemaal hebben ze een eigen 
karakter en geven zij het gevoel van Rij-
swijk van nu” aldus Ender. Rijswijk is netjes 
ingericht, zo vindt hij. “Niet als de grote 
steden – dicht bevolkt en nauw - maar als 
Rijswijk. Open, groen, brede straten om te 

ademen. Meer mensgericht. De wegen zijn 
groter en er is veel groen. Het is er rustiger 
en socialer.”
“Je moet niet bouwen om te bouwen” gaat 
Ender verder. “De vraag is meer ‘wat wil je’. 

Wil je het karakter van Rijswijk behouden 
met brede straten en het leefbaar houden? 
Brede straten geven ook een gevoel van 
veiligheid. Je zit niet op elkaars lip en be-
houdt een beetje een privé gevoel.  Of wil 
je voller – en ten koste waarvan dan? Dan 
kan je beter de hoogte in”.
Een beetje duurzamer mag het nog wel 
in Rijswijk vindt hij. Er zijn volop kansen 
om oude gebouwen goed te renoveren. 
“Die kan je beter renoveren en duurzamer 
maken dan slopen en nieuw bouwen. Daar-
mee behoud je ook het karakter”.

Danny van Dam en Coby van Velzen | Foto MADimage

Coby van Velzen wordt geïnterviewd voor TV-West | Foto MADiamge

Danny van Dam in Steenvoorde Zuid | Foto Tino van Dam

Ender Girgin in de ontwikkelbebied ‘Bogaard’ | Foto Tino van Dam
Danny van Dam bij het flexwooncentrum | Foto Tino van Dam

Idee flexwonen 
goed, besluitvorming 
ondermaats

20 september besloot 
de gemeenteraad de 
deuren van het AZC in de 
Plaspoelpolder te sluiten. 
Het maakt plaats voor een 
concept voor flexwonen. 
Het idee van flexwonen is 
goed, de besluitvorming 
is ondermaats. Onbekend 
is wat het Rijswijk kost 
en hoe de organisatie 
er concreet uit ziet. Een 
politiek compromis van een 
gemeentebestuur dat alleen 
verliezers kent. Een plan 
met zoveel onzekerheden, 
hoe goed de intentie ook, 
had niet naar de raad 
mogen komen. Dit is een 
blanco cheque die de raad 
uitschrijft. De Rijswijker is 
hier de dupe van. 

Het flex-wooncentrum 
biedt de komende twee jaar 
onderdak aan statushouders 
en inwoners met acute 
woningnood. Daarvoor 
moet de gemeente bijna 
2 miljoen uitgeven om de 
units van het AZC om te 
bouwen tot ‘flexlocatie’. En 
dit voor maximaal 2 jaar 
want dan moet het terrein 
worden gebruikt voor de 
bouw van een brug over de 
A4.

Het blijft onduidelijk of 
Rijswijk de subsidie van 
het rijk ontvangt voor de 
realisatie van het flexibel-
wooncentrum. Hiernaast 
betaalt het COA de 
gemeente op dit moment 
meer dan 250.000 euro 
aan huurinkomsten per 
jaar, die de gemeente ook 
nog eens mist als het AZC 
vertrekt. De gemeenteraad 

gaf akkoord zonder te weten 
waar het flex-wooncentrum 
komt te staan. Hiermee 
geeft de gemeenteraad 
de controle uit handen 
en schrijft hij een blanco 
cheque uit. Wij. Rijswijk 
vindt dit onbegrijpelijk.

Het plan is een compromis 
tussen de coalitiepartijen. 
Voor oktober moest 
besloten worden of het 
AZC zou sluiten of niet. 
De VVD en Beter voor 
Rijswijk beloofden het 
AZC te sluiten. Groenlinks, 
D66 en PvdA wilden 
dat permanente opvang 
voor asielzoekers blijft”, 
concludeert Van Dam.

Een plan voor het onderdak 
bieden aan statushouders 
en inwoners met acute 
woningnood is hard 
nodig. Eén derde van 

alle bewoners in het 
AZC zijn statushouders. 
Het probleem zit in de 
doorstroom van die 
statushouders naar de 
woningmarkt. “Hoewel 
we positief tegenover het 
flexwoon concept staan, 
kan en mag een plan met 
zoveel onzekerheden, hoe 
goed de intentie ook is, niet 
naar de raad komen”, geeft 
van Dam aan. “We vinden 

het bijzonder jammer dat 
er na een jaar nog zoveel 
onduidelijk is. We hopen dat 
het flexibel wooncentrum 
ondanks alle risico’s en 
losse eindjes een succesvol 
project wordt”
Rijswijk geeft vanaf 1 januari 
invulling aan het flexwonen 
op de huidige locatie van 
het AZC dat vanaf 2023 de 
deuren sluit.

“Brede straten geven een ge-
voel van veiligheid”
- Ender Girgin
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Koffiekar en Ledenavonden Eindelijk meer prullenbakken 
Praat en denk mee over de toekomst van Rijswijk! 

Koffiekar in de Bogaard 26-02-2022

Koffiekar RijswijkBuiten 05-03-2022

Koffiekar Steenvoorde Zuid; 06-08-2022 Ledenavond 13-09-2022

Pizza-avond 27-11-2022

ALV 09-05-2022

Ledenavond 22-11-2022

Zomerkar 09-06-2022

Zwerfafval is vervuilend en 
bedreigend voor de natuur 
en daardoor voor de mens. 
Steeds meer inwoners 
houden de openbare 
omgeving schoon  en daar 
zijn we bij Wij. Rijswijk 
erg blij mee.  Dankzij onze 
continue politieke aandacht 

komen er nu ook eindelijk 
afvalbakken bij.

Zelf meedoen
Samen met inwoners 
organiseert Wij. meerdere 
keren per jaar de 
zogenaamde Wandel en 
Opruimactie in de wijk 

(WOW) om zwerfafval op te 
ruimen. “De gemeente kan 
ook bijdragen aan minder 
zwerfafval” stelt Anthony 
Zoghbi. “Talloze keren is 
daarom gevraagd om meer 
afvalbakken.”  Wat Zoghbi 
betreft begint dat met 
een bak op de juiste plek 

zoals een afvalbak bij een 
bank neer te zetten zodat 
inwoners hun restafval 
daarin kwijt kunnen.

Resultaat
“In de begrotingsraad van 
8 november dienden we 
een motie in. Met grote 

meerderheid werd de motie 
aangenomen en daarom 
gaat de gemeente nu 
eindelijk afvalbakken die 
verkeerd staan verplaatsen 
en bakken plaatsen waar 
nodig.

In Groot Rijswijk van 
donderdag 14 juli staat dat 
Rijswijker Hans (69) een 
bekeuring van 140 euro 
zou krijgen omdat hij een 
windlicht, een glazen pot 
met kaarsvet erin waarin 
drie lichtjes branden,  bij 
het grofvuil vandaan 
pakte. Wij. Rijswijk vindt 
het absurd dat het geven 
aan een tweede leven aan 
waardevolle spullen door de 
gemeente Rijswijk bestraft 
wordt met een boete!

Zoghbi en van Dam, 
raadsleden van Wij. Rijswijk: 
“dit is weer typisch zoiets 
wat ons niet de bedoeling 
lijkt. We hebben begrip 
voor regelgeving die 
het bijplaatsen van afval 
voorkomt maar dit gaat 
te ver. We hebben de 
gemeente om opheldering 
gevraagd. Het hergebruiken 
van spullen zou juist moeten 
worden gestimuleerd in 
plaats van gedemotiveerd. 
Er is een dreigend probleem 

van grondstoffen en in 
recycling zitten kansen.” 
De fractie van Wij. is erg 
benieuwd naar de reactie 
van het gemeentebestuur. 

Wij. Rijswijk ziet graag 
initiatieven om spullen een 
tweede kans te geven. “Er 
zijn veel mensen die goede 
spullen wegdoen waar 
Rijswijkers nog veel plezier 
van kunnen hebben” aldus 
Zoghbi. “Over circulariteit, 
vergroenen en Rijswijk 
duurzamer maken wordt 

door het gemeentebestuur 
veel gesproken. Met 
initiatieven voor hergebruik 
van spullen, die anders als 
afval afgevoerd zou worden, 
kan de gemeente de daad 
bij het woord voegen” vult 
van Dam aan. 

Van Dam en Zoghbi 
verwachten dat de 
gemeente snel opheldering 
geeft over het incident en 
hopen dat de gemeente 
positief gaat bijdragen aan 
duurzame initiatieven.

Hergebruik kost in Rijswijk 140 euro Opruimen in de ministerbuurt 
Tien volle afvalzakken met 
energieblikken, wijnflessen, 
McDonaldstassen en 
sigarettenpakjes is het 
resultaat van ‘Wandelen 
en Opruimen in de Wijk’ 
op zaterdag 22 november 
(WOW). 

“We hebben Steenvoorde-
Noord een stuk 
schoner gemaakt” zegt 
Miranda Rennings, 
wijkvertegenwoordiger 
van Steenvoorde-Noord. 
“Afval op straat is een 
grote ergernis bij mensen, 
met de zogenaamde 
WOW actie hopen we 
het goede voorbeeld te 
geven! Alle kleine beetjes 

helpen.” De gemeente 
Rijswijk zorgde voor de 
benodigde materialen zoals 
prikstokken, vuilniszakken 
en handschoenen. Hiermee 
kan elke bewoner in Rijswijk 
zijn of haar wijk schoon 
houden. 
“Bewoners van de wijk 
waren op zoek naar een 
zinvolle actie die ze met z’n 
allen konden doen” geeft 
Miranda aan. “De WOW 
actie is hiervoor een mooie 
activiteit waarmee je naast 
de wijk schoner maken, 
ook spreekt met de buren 
en actief in beweging bent. 
Het contact in de wijk is 
ontzettend belangrijk voor 
de verbinding in de wijk!”

Meedoen Werken aan een schoon Rijswijk

Danny van Dam bij grofvuil | Foto MADimage WOW actie Ministerbuurt | Foto MADimage

Anthony Zoghbi, indiener van de motie ‘op de juiste plek een bak’ ruimt zwerfvuil op | Foto Tino van Dam 

Zaterdag 11 juni organiseerde Trias, Centrum voor de 
Kunsten een open dag in het nieuwe onderkomen, het 
Huis van de stad Rijswijk, aan de Generaal Spoorlaan 2. 
Voor Wij. Rijswijk de ideale plek om in gesprek te gaan met 
Rijswijkers.

Stefan Boom, coördinator wijkvertegenwoordigers Wij. 
Rijswijk: “er was enorm veel interesse in het Huis van de 
Stad. Meer dan 1.000 Rijswijkers hebben de open dag van 
Trias bezocht. Dit iconische gebouw was al een begrip in 
Rijswijk. Veel Rijswijkers hebben er dierbare herinneringen 
aan en zijn er getrouwd.”

“Bij onze traditionele Wij. Rijswijk koffiekar hebben we 
onder het genot van een kop koffie veel mensen gesproken 
over hun wijk, het Huis van de Stad en wat hen zoals 
bezighoudt in de buurten, wijken en straten van Rijswijk” 
geeft Stefan Boom aan. 

Velen vonden het Huis van de stad een aanwinst voor 
Rijswijk. De combinatie met Trias, de bibliotheek, een 
horecagelegenheid en de ambtelijke organisatie wordt als 
zeer positief ervaren.

Huis van de stad 
opent de deuren 

Stefan Boom, Bea Sewpersawti, Danny van Dam, Chiris Neuteboom, Marja Mudde en Tinus Kaffa voor de 
koffiekar bij het Huis van de Stad | Foto Robert Heijdeman
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“In de Rijswijkse parken 
gaat het chronisch mis”, 
vindt Freek van Bemmelen 
(Wij. Rijswijk). “Echt ove-
ral ligt zwerfvuil. En een 
vervuilde omgeving trekt 
nog meer zwerfafval aan. 
Waarom staat er niet bij 
ieder bankje een vuilnisbak? 
Waar is de handhaving? 
Komt hier ooit wel eens een 
opruimploeg? Maar vooral: 
neemt de gemeente eerde-
re incidenten wel serieus?” 

“In mei las ik vol verbazing 
het enigszins slappe sta-
tement van de gemeente 
over een incident met een 
injectienaald in het Juliana-
park. Een peuter prikte zich 
aan de naald en moest aan 
zware medicatie om een 
eventuele HIV-besmetting 
tegen te gaan. De gemeente 
zei geschrokken te zijn en 
actie te ondernemen door 
de locatie de komende pe-
riode vaker door handhavers 
te laten bezoeken. Een goed 
begin, maar er zijn veel meer 
parken met drugsafval.” 

Dweilen met de kraan open
“Voor welwillende Rijswi-
jkers die het vuil opruimen 
– ik zie ze gelukkig steeds 

meer – is het dweilen met 
de kraan open. Neem het 
Rijswijkse Bos. Bij vrijwel 
elk bakje vind je sigaretten-
filters (daar zit ook plastic 
in), wietzakjes, buisjes van 
de coffeeshop, glas en heel 
veel stukken aluminiumfolie 
(gebruikt voor het verhitten 
van harddrugs). Je breekt 
hier ook je nek over lach-
gaspatronen en bierblikken. 
Plastic en ander afval vind je 
ook ver buiten de paden en 
in het water. ”
 
“Het is absoluut geen 
visitekaartje voor onze 
‘groene’ gemeente”, vindt 
Van Bemmelen. “Het huidi-
ge college praat wel groen, 
maar acties blijven achter. 
Zeker na een ernstig inci-
dent zou je verwachten dat 
alle parken beter worden 
opgeruimd. Voor de vei-
ligheid én voor het milieu. 
Dat laatste zou eigenlijk al 
belangrijk genoeg moeten 
zijn, maar aangezien er hier 
kinderen met hun ouders 
wandelen en soms groepen 
van de kinderopvang is de 
prioriteit extra groot. De 
kans dat er in het Rijswijk-
se Bos soft- of harddrugs 
achterblijft, is enorm. Er is in 

onze stad amper plek waar 
kinderen nog in de natuur 
kunnen spelen. Ruimte voor 
drugsgebruik lijkt er in onze 
parken echter voldoende.” 
“Een ander voorbeeld van 
‘een gevalletje prioriteiten 
verkeerd’”, zoals Van Bem-
melen dat noemt, “is dat 
handhavers in Rijswijk laatst 
nog optraden tegen iemand 
die een windlichtje wegha-
alde bij het grofvuil. Tegen 
de mensen die afval in de 
parken achterlaten, wordt 
niets gedaan. Het is hoog 
tijd dat dat verandert.”

Zorg voor faciliteiten, ga in 
gesprek en handhaaf waar 
nodig 
“Weet de gemeente eigen-

lijk wel wat hier in het bos 
gebeurt?”, vraagt Van Bem-
melen zich af. “Wie overlast-
gevers zijn? Wie hier drugs 
gebruikt en de zooi laat 
slingeren, met alle risico’s 
van dien?”

“Een ‘afvalbakkenplan’ komt 
er steeds maar niet. Begin 
dan maar met bij elk bankje 
een bak te plaatsen”, oppert 
Van Bemmelen. “In het Wil-
helminapark zijn er, na jaren 
aandringen van Wij., einde-
lijk meer bakken te vinden. 
Dan moet je deze ook nog 
tijdig legen.”
“Maar dan ben je er nog 
niet. We hebben het hier 
over een mentaliteitspro-
bleem. Want zelfs naast de 

bakken liggen bergen vuil. 
We willen graag een dorps 
en groen karakter houden, 
maar we hebben te maken 
met grootstedelijke proble-
matiek. Daar moet je tegen 
optreden.”
“Wij. Rijswijk vraagt de 
gemeente daarom om meer 
toezicht in de parken en 
om opruimploegen. Zorg 
dat je weet wie zich in de 
parken bevinden en wat 
daar gebeurt. Daar ligt 
een belangrijke rol voor de 
handhaving. Ga in gesprek, 
breng overlastgevers in 
kaart én pak problematiek 
vervolgens gericht aan. 
Graag voordat er ook hier 
ongelukken gebeuren!”

Rijswijks groen 
vol drugsafval 
en bierblikken 
“Actie voor er meer 
ongelukken gebeuren!”

Een schoon Rijswijk Verkiezingen 

Freek van Bemmelen in het Rijswijkse Bos | Foto MADimage

Houd jij ook van een opgeruimde buurt? 
Afval op straat is een grote 
ergernis. Overal zie je wel 
wat liggen. In plaats van ons 
te ergeren en te mopperen 
doen wij er echt iets aan. Zo 
helpen wij de gemeente een 
handje.” Wij. Rijswijk orga-
niseert Wandel en Oprui-
macties in de Wijk (WOW). 

Samen met wijkbewoners, 
leden en wijkvertegen-
woordigers houden we de 
wijken schoon. Naast dat we 
zwerfafval opruimen wordt 
er flink wat gewandeld dus is 
het een mooi moment om je 
buren te spreken. 

Kom ook in actie?
Wil jij een keer meehelpen? 
Meld je dan aan via wijkver-
tegenwoordiger@wijrijswijk.
nl voor hulp bij een volgende 
WOW. Als je zelf een actie 
wilt houden, dan helpen we 
je ook graag bij de organisa-
tie.

Wij. Rijswijk behaalde bij de 
gemeenteraadsverkieizngen 
van maart  4 zetels en 
daarmee een prachtig 
resultaat.  

“Het is het resultaat van vier 
jaar hard werken, continue 
zichtbaarheid én 
bereikbaarheid. Daar 
zijn we vanaf maart mee 
doorgegaan! In de raad én 
daarbuiten. Want wat Wij. 
uniek maakt is dat we het 

écht samen doen. Onze 
leden zijn onze drijvende 
kracht. Samen maken we 
echt een verschil!
Wil jij direct invloed hebben 
op de politiek in jouw stad 
en samen met ons verder 
bouwen? Word dan lid 
van de gezelligste partij 
in Rijswijk wijrijswijk.nl/
lidworden/

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Samen maken we echt het 
verschil!

Fractie Wij. Rijswijk

Verkiezingsavond in restaurant Made in Italy | Foto Tino van Dam

NL-doet Rolstoel speurtocht bij Florence; Bas Hageman en 
Marinka Koornneef

Stationshuiskamer met muziek; Miranda Rennings Verkiezingskrant bezorgen; Marinka Koornneef en Danny van Dam Sportdebat; Coen Sledering (VVD) in debat met Danny van Dam

Kerstactie in de Bogaard; Sidney en Marinka Huis aan Huis, Deur aan Deur actie; Bianca en Jeffrey Karremans 
en Danny van Dam  

Na de mooie 
verkiezingsuitslag van 
afgelopen maart is de 
fractie van Wij. gestart 
met 4 raadsleden en 
wordt ondersteund door 
een fractieassistent en 2 
fractievolgers. 

Danny van Dam is 
fractievoorzitter en houdt 
zich bezig met wonen, 
cultuur, participatie en 
duurzaamheid. Daarnaast 
zijn er de raadsleden Irene 
Jansen Dirkx, Tinus Kaffa en 
Anthony Zohgbi. 

Irene Jansen Dirkx zet 
zich in voor jeugdzorg en 
onderwijs, de WMO en 
armoedebestrijding. 

Tinus Kaffa is woordvoerder 
op mobiliteit, openbare 
ruimte, groen onderhoud 
en sport en is tevens ook 
raadsforum voorzitter.

Anthony Zohgbi verdiept 

zich in financiën, veiligheid 
en afvalverwerking. 

Sinds juni is Sebastiaan 
Hageman als fractie 
assistent aan de slag en 
ondersteunt de raadsleden. 

Jeffrey Karremans en 
Claudia van Dommelen zijn 
de fractievolgers en geven 
gevraagd en ongevraagd 
advies op thema’s die in de 
gemeente spelen.

In de afgelopen maanden 
heeft de fractie hard 
gewerkt om punten uit 
het verkiezingsprogramma 
uit te werken en onder de 
aandacht van het college te 
brengen. 

Wij. Rijswijk werkt als 
oppositiepartij met een 
positief kritische houding 
samen met het college aan 
de grote uitdagingen van 
Rijswijk. 

Om te weten wat er leeft in 
Rijswijk gaan de raadsleden 
en wijkvertgenwoordigers 
veelvuldig in gesprek en de 
Rijswijkse wijken in.   

Zo staat  Wij. Rijswijk 

maandelijks met de koffiekar 
in een wijk om input op 
te halen bij inwoners en 
ondernemers. De fractie 
bezoekt verenigingen, clubs 
en organisaties om daar het 
gesprek aan te gaan. 

Ga jij ook graag het gesprek 
met ons aan? Neem dan 
contact op via fractie@
wijrijswijk.nl

Fractiefoto | Foto Tino van Dam
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Drukker en drukker

Wanneer komt halte Treubstraat terug?

Parkeergarage Bogaardplein bijna een jaar gesloten

“We gaan geen Haagse 
problemen oplossen op de 
Geestbrugweg zonder te 
weten wat het nut en de 
noodzaak daarvan zijn”, zei 
Jeffrey Karremans van Wij. 
Rijswijk in de gemeentera-
adsvergadering. Daar werd 
een intentieverklaring bes-
proken over het meewerken 
aan de totstandkoming 
van een tramverbinding 
vanaf de Binckhorst over 
de Geestbrugweg. Volgens 
Karremans kan dit zorgen 
voor de achteruitgang van 
de verkeersveiligheid en 
een verdere verkeersdruk 
op onze stad. “We zijn voor 
een sterk OV-netwerk 
maar er zijn andere opties 
mogelijk die eerst onder-
zocht moeten worden.” 
Helaas koos de raad met 
meerderheid van stemmen 
voor een voorbarige inten-
tieovereenkomst met Den 
Haag. “We blijven ons hard 
maken voor de belangen 
van omwonenden”, aldus 
Karremans.

Wij. Rijswijk riep, met bijval 
van verschillende bewoners 
van de Geestbrugweg, op 
om allereerst duidelijkheid 
te krijgen over waarom de 
OV-verbinding per se via 

Rijswijk moet en in hoeve-
rre deze inpact heeft op de 
leefbaarheid in de buurt. 
“De motie die we indienen 
samen met Rijswijks Be-
lang roept op om samen 
met alle betrokken partijen 
een nieuwe intentieverkla-
ring op te stellen waarbij 
ook andere mogelijkheden 
worden onderzocht”, aldus 
Karremans. “Daarbij denken 
we aan de buslijn over de 
Rotterdamsebaan of een 
oplossing via de Neherkade 
of het Schenkviaduct.” 

“In gesprek met inwoners 
komt naar voren dat de 
Geestbrugweg al druk en 
onveilig is. De eventuele 
OV-verbinding, en daarmee 
gehele herinrichting van de 
Geestbrugweg, kan er dan 
ook niet komen zonder dat 
inwoners meebeslissen. Bij 
voorkeur kijken we overi-
gens integraal naar het de 
problematiek rond vervoer 
van en naar Den Haag door 
Rijswijk. Als we Haagse 
problemen oplossen, moet 
er ook aandacht zijn voor 
de problemen van Rijswijk”, 
besluit Karremans.

Tram over de Geestbrugweg: 
intentieovereenkomst zonder aandacht voor Rijswijkse belangen

Bereikbaarheid Bereikbaarheid 

In Rijswijk zijn dienstregelingen van de tram en 
bus aangepast vanwege corona maatregelen van 
de vervoersbedrijven. “De afgelopen tijd is Wij. 
Rijswijk veelvuldig door Rijswijkers gevraagd 
hoe lang het nog gaat duren voordat het OV 
weer zal rijden zoals we dat in Rijswijk gewend 
zijn” aldus raadslid Tinus Kaffa. Niet zonder re-
den want voor veel Rijswijkers die minder goed 
te been zijn valt het nu niet mee van a naar b te 
komen.

Treubstraat
Vanaf zondag 9 januari stopte de tram bij de 
Treubstraat niet meer. Door de pandemie maken 
minder mensen gebruik van het openbaar ver-
voer. Hierdoor geeft de vervoersmaatschappij 
MRDH aan te moeten bezuinigen. Eén van de 
maatregelen is het efficiënter maken van de 
dienstregelingen door haltes zoals de Treubstraat 
te verwijderen omwille van tijdsefficiëntie. “De 
behaalde tijdswinst door niet meer bij de Tre-
ubstraat te stoppen is nog geen halve minuut. 
Een halve minuut weegt niet op tegen het lange 

lopen wat veelal ouderen en mensen die slecht 
ter been zijn, veel moeite mee hebben. En laat 
dat nu juist een grote doelgroep zijn van het OV” 
aldus Kaffa. 

De omwonende zelf geven aan dat de halve 
minuut niet reëel blijkt te zijn omdat de tram 
stil moet staan voor het kruispunt ter hoogte 
van de Volmerlaan en Treubstraat. Bewoners die 
zelf metingen hebben uitgevoerd geven aan dat 
de tram nu een totale tijdwinst van 6 seconden 
heeft door niet meer te stoppen bij de halte. 
Meerdere haltes staan in Rijswijk onder de druk 
van deze bezuinigingen van de MRDH.  “De ge-
meente moet daarom serieus gaan kijken of we 
deze belangrijke haltes niet kunnen behouden” 
zegt Kaffa. 

Onmisbaar
Rijswijkers die slecht te been zijn, zijn vaak 
afhankelijk van openbaar vervoer. “Juist de kleine 
bezoeken aan de supermarkt en familie zijn 
goed voor de sociale contacten die deze mensen 

hebben. Het ontbreken van het vervoer naar 
deze uitstapjes is ernstig. Hierdoor komen steeds 
meer inwoners in isolatie terecht” geeft Kaffa 
aan. “Wij. Rijswijk gaat ervan uit dat de wethou-
der er alles aan gaat doen om net als bij bus 51, 
de halte Treubstraat weer terug te laten keren. 
Wij. Rijswijk is het met de bewoners eens. Als er 
al haltes verdwijnen moet goed gekeken worden 
welke haltes dat dan zijn. Een halte als de tre-
ubstraat is dat zeker niet! Wij. heeft inmiddels 
vragen gesteld over het vervolgtraject.”

Halte Treubstraat | Foto MADimage 

Demonstratie halte Treubstraat | Foto Tino van Dam

Koffiekar bij Geestbrugweg | Foto Tino van Dam 

Koffiekar bij Geestbrugweg | Foto Tino van Dam 

Wij. spreekt met bewonersgroep Geestbrugweg | Foto Bianca Karremans 

Tinus Kaffa naast de Beatrixlaan | Foto MADimage 

In februari is tijdens de 
storm Eunice de muur van 
de entree van de parkeerga-
rage aan het Bogaardplein 
eruit geslagen. Bijna een 
jaar later is de uitgang nog 
steeds niet gemaakt.

Danny van Dam, Wij. 
Rijswijk: Enorm zonde na-

tuurlijk want het 
Bogaardplein ziet er sinds 
enige tijd fantastisch uit en 
is een plek waar veel Rijswi-
jkers gebruik van maken. 
Hoe is het mogelijk dat dit 
niet binnen een half jaar kan 
worden opgelost?

Meerdere inwoners die 

slecht te been zijn en het 
stadhuis bezoeken moeten 
nu ver omlopen. De fractie 
van Wij. Rijswijk heeft het 
gemeentebestuur gevraagd 
hoe lang dit  moet duren. 

Als iets kapot is moet het 
worden gemaakt!

Tijdens de ledenavond 
van 21 november stond 
de bereikbaarheid van 
Rijswijk centraal. De 
Geestbrugweg, het sluiten 
van de halte aan de 
Treubstraat, de versmalling 
van de Prinses Beatrixlaan 
en de werkzfaamheden 
aan de Hoornbrug 
zorgen voor grote 

verkeersopstoppingen. ‘Hoe 
kunnen we dit oplossen?’ 
was de vraag die centraal 
stond in de Smeltkroes. 

“De leden uitten hun zorgen 
over de versmalling van 
de Prinses Beatrixlaan 
die gelijk valt met het 
sluiten van de Hoornbrug” 
zegt Tinus Kaffa. “De 

gemeente geeft aan dat er 
omleidingsroutes via onder 
andere de Plaspoelpolder 
gaan lopen. De Volmerlaan 
en Burgemeester Elsenlaan 
staan tijdens de spits nu 
al vast en hier wordt het 
nog drukker. Dat baart ons 
zorgen aangezien het voor 
nog meer stilstaand verkeer 
in de stad gaat zorgen.” “Het 
zo mooi zijn als er in de 
buurt van de knooppunten 
een park & ride aanwezig 

zou zijn” aldus een lid van 
Wij. Rijswijk. “Op die manier 
kan ik op de fiets naar 
de park & ride en/of met 
mijn collega’s uit de buurt 
gezamenlijk naar het werk.”

Ook hebben we het gehad 
over de halte aan de 
Treubstraat die eerder dit 
jaar gesloten werd. Dat 
is niet handig met een 
groeiende stad.” zeg Tinus 
Kaffa. “Wij. begrijpt de 
vervoersautoriteiten zo 
efficiënt mogelijk willen 
werken, maar voor Rijswijk 
is het belangrijk iedereen 
op de juiste plekken kan 
komen.” 

“Landelijk is het streven 
om steeds minder auto’s 
te hebben, echter geven 
mensen hun auto pas op als 
er een redelijk alternatief 
is” geeft Kaffa aan. “Dat 
betekent dat het openbaar 
vervoer op peil moet zijn 
in Rijswijk en daar maken 

we ons zorgen om. Het 
openbaar vervoer rijdt sinds 
de corona uitbraak met een 
aangepaste dienstregeling. 
Deze dienstregeling  zal de 
komende twee jaar worden 
aangehouden omdat er 
nog steeds minder reizigers 
gebruik maken van de tram, 
bus en treinen.” 

Leden kwamen met 
verschillende alternatieven 
voor de auto. Voetgangers 
hebben juiste paden en 
verbindingen nodig om te 
kunnen wandelen. Fietsen 
moet veilig en toegankelijk 
zijn. Daarnaast vinden leden 
van Wij. dat de fietspaden 
een upgrade verdienen. Dit 
kan met het fietspad van de 
toekomst, dit zijn bredere 
paden die geschikt zijn voor 
de verschillende soorten 
vervoer (o.a. elektrische 
fietsen en scootmobielen). 
Deze brede geasfalteerde 
fietspaden wekken zonne-
energie op. 
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5 jaar Wij. Rijswijk 
Samen maken wij Rijswijk
Meer dan 5 jaar geleden 
werd Wij. Rijswijk 
opgericht. 
In 2017 vond een groot 
aantal enthousiaste 
Rijswijkers dat het anders 
kon en moest. Niet meer 
het clubje “wijze mannen” 
dat bepaalt wat in Rijswijk 
moet veranderen maar 
vanuit de buurten en wijken. 
In gesprek met Rijswijkse 
inwoners en ondernemers.
 
Nu 5 jaar later organiseerde 
Wij. Rijswijk het 5 
jarig jubileum met een 
barbecue in een zonnig 
Wilhelminapark. 
Danny van  Dam: “Bij 
Wij. Rijswijk geloven 
we in de kracht van 
inwoners, ondernemers en 
verenigingen. Dat leverde de 

afgelopen jaren veel mooie 
initiatieven op. 

Aandacht met acties en 
voor thema’s 
Opruimacties,  aandacht 
voor veiligheid, verkeer, 
milieu en natuurlijk de Oud 
is Goud Awards. Het zijn 
enkele voorbeelden van de 
afgelopen jaren die laat zien 
dat inwoners betrokken 
worden. En natuurlijk kan 
dat altijd beter. Samen 
bereik je meer.
 
Wij. is voorlopig nog niet 
klaar 
“We werken elke dag samen 
met leden, bewoners en 
ondernemers aan een 
mooier Rijswijk” aldus 
Van Dam. “We willen 
samen met de stad Rijswijk 

verder ontwikkelen binnen 
en buiten het politieke 
speelveld. Als ik leden mag 
geloven heeft iedereen daar 
heel veel zin in. Op naar de 
volgende vijf jaar!”

Uitnodigingsfoto Wij. jubileums BBQ | Foto MADimage 

Bestuur Wij. Rijswijk van links naar rechts Marinka Koornneef, Ray-
mond van der Assem en Pascal Calabro | Foto Tino van Dam 

Jubileum Activiteiten

We spreken Jeanne 
Elshout – Bomius in haar 
huisje vlakbij het ‘Huis van 
de Stad’. ”Leuk om hier 
de lichtjes weer te zien 
branden. Straks hoop ik 
er weer koffie te kunnen 
drinken” aldus Jeanne.   

Vanaf het begin betrokken 
bij Wij. Rijswijk. “Dat wordt 
lastiger als je slecht ter 
been bent”. De 92 jarige 
die vroeger een café runde 
in Den Haag gaat 2 keer in 
de week met de tram naar 
Mondriaan in Den Haag 
om te lunchen. In de zomer 
zit ze lekker beneden voor 
de flat. Onder de mensen 
blijven is belangrijk vindt ze. 
“Maar dan wel met gezellige 
mensen en niet van die 
zeurpieten” zegt ze met een 
knipoog. 

Nu zorgt Jeanne vooral 
voor zichzelf. Dat er 
omgekeken wordt naar 
ouderen en eenzamen 
vindt ze belangrijk. Als 
vertegenwoordiger van Wij. 
Rijswijk voor de senioren wil 
ze dat graag benadrukken. 
“Goed dat Wij. hier 
aandacht aan schenkt.” Het 
afgelopen jaar was Jeanne 
bijna overal bij. Mooie 
herinneringen aan het 
boottochje van de zomer, 
“Leuk en gezellig” zegt zij 
tevreden. “Ze halen me op 
en brengen me thuis.” De 
datum van de Oud is Goud 
award staat in haar agenda 
evenals het kerstdiner op 
Eerste Kerstdag. Ook dan 
staat de Wij. taxi klaar.  

Leden aan het woord; Jeanne Elshout - Bomius  

Jeanne Elshout in haar huis | Foto Tino van Dam Inleveren kieslijst verkiezingen 2018-2022 Valentijnsactie 2018

Oud is Goud Awards 2017 Eerste koffiekar in 2019

Wij de wijk in 2019 Presentatie Kandidatenlijst 2018
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WIJ. RIJSWIJK

Wijkvertegenwoordigers  

Geef je op!   

Niet mopperen 
maar oplossen!

Elke vrijwilliger is 
waardevol

Het is fijn om in een 
opgeruimd en veilig Rijswijk 
te wonen. Iedereen heeft 
invloed op wat er in zijn 
straat of wijk gebeurt. Niet 
klagen maar oplossen. 
Het zijn uitspraken van 
Stefan Boom, coördinator 
wijkvertegenwoordiging 
van Wij Rijswijk.

Stefan Boom kent veel 
mensen en houdt van korte 
lijnen. Bij Wij. Rijswijk 
is hij coördinator van de 
wijkvertegenwoordigers. 
Hij gelooft niet in het 
gemopper op Facebook 
en Twitter. “Ambtenaren 
van de gemeente zijn 
heel behulpzaam en 
benaderbaar. Ik help liever 
oplossen en daarmee vind 
ik het geluid uit de wijk heel 
belangrijk! 

Enthousiast is Stefan over 
de app van de gemeente
Een losse tegel, een 
onveilige situatie, 
prullenbakken die niet 
worden geleegd. De 
berichtgevingen gaan 
rechtstreeks naar de 
gemeente of naar de 
handhaving. Het helpt dat 
ook het buurtpreventieteam 
er ook op zit”. Veel wordt al 
de volgende dag opgelost. 
Stefan: “Zo is iedereen 
wijkvertegenwoordiger! 
Oplossingsgericht en korte 
lijntjes.

In de muziekbuurt stonden 
containers op de stoep 
waar kinderen moeten 
oversteken. Stefan keek 
samen met de gemeente 
en Avalex naar de situatie. 
De containers werden 
verplaatst. Een ander 
voorbeeld is het pad van 

slechtzienden bij het 
station. Stefan: “Door een 
geparkeerde auto onstond 
een gevaarlijke situatie. Ook 
dat hebben we samen met 
de gemeente opgelost”.

Met de 
wijkvertegenwoordigers én 
de raadsleden
Iedere zes weken 
komen ze bij elkaar, de 
wijkvertegenwoordigers 
van Wij. Rijswijk. Steeds 
op een andere locatie. 
Altijd sluiten raadsleden 
aan. Zo wordt het nog 
makkelijker om zaken op 
te lossen. “We zijn altijd 
op zoek hoe we het beter 
kunnen doen voor Rijswijk” 
aldus Stefan. Tijdens een 
extra pizza avond deed een 
vertegenwoordiger van het 
buurtpreventieteam mee. 

Ook zij zijn de ogen en oren 
van de wijk.

Een luisterend oor en 
meehelpen
Wij. zoekt nog 
wijkvertegenwoordigers. 
Stefan: “Een grote wijk waar 
veel te doen is.” Typisch Wij. 
Rijswijk vindt Stefan die nu 
een jaar ook coördinator is 

de wijkvertegenwoordiging. 
Voor zover hij weet doen 
andere politieke partijen dit 
niet. Van de burger naar de 
gemeente en niet andersom. 
We kunnen niet álles 
oplossen. Een luisterend oor 
en meehelpen is de eerste 
stap. Samen maken wij 
Rijswijk.

Stefan Boom in de muziekbuurt | Foto Tino van Dam 

Irene Jansen overhandigd profielschets | Foto MADimage

Nina de Vries Erik Reinders Bas Hageman Miranda Rennings Bea Sewpersad-
Jogi 

Ilse Veroen

Chris Neuteboom

Marja Mudde Nellie HoegenMarinka Koornneef

Roderick v.d. Berg

Stefan Boom
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Kleuren & 
Artiestenbuurt
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Cromvliet

Cromvliet & 
Leeuwendaal

Te Werve 

Te Werve Steenvoorde ZuidRijswijkbuiten

Plaspoelpolder

Muziekbuurt

...

Woensdag 1 juni is in een 
speciale raadsvergade-
ring de profielschets voor 
een nieuwe burgemeester 
van Rijswijk goedgekeurd. 
Namens de gemeenteraad 
overhandigde Irene Jan-
sen van Wij. Rijswijk de 
profielschets aan de Com-
missaris van de Koning van 
Zuid Holland, de heer Jaap 
Smit. 

De profielschets werd 
samengesteld uit de input 
van bewoners, de raad en 
de ambtelijke organisatie 
van Rijswijk. Samen met de 

leden van Wij. bij de laatste 
ledenavond is er met de 
fractie nog nagedacht over 
wat voor soort burgemees-
ter Rijswijk nodig heeft. Die 
input is meegenomen in 
deze profielschets. 

Belangrijkste punten van het 
profiel: Een warme, gezag-
hebbende persoonlijkheid 
heeft en op een prettige, 
maar besliste wijze kan 
verbinden. Maar ook iemand 
die goed in de regio ligt. 
Kortom, een burgemeester 
met gezag.

Eerder werd al door de ge-
meente Rijswijk een Sociale 
Kaart ontwikkeld. Hierop 
is te vinden waar de juiste 
hulpverlening bij onders-
teuning van werken, leren, 
zorg, wonen, jeugd, armo-
ede en bewegen in Rijswijk 
te vinden is. “Deze moet 
ook zonder computer goed 
te vinden zijn” aldus Irene 
Jansen van Wij Rijswijk. De 
partij vroeg in de Raad aan-
dacht voor een offline kaart. 
Met succes want deze gaat 
er komen.

 “We zien in de groep die 
hulp nodig heeft een dui-
delijk tweedeling. De ene 
groep is digitaal vaardig. 
De andere groep is dit juist 
niet. Dan is het belangrijk 
dat deze informatie ook op 
een andere manier bes-
chikbaar komt. Maar ook 
dat de informatie duidelijk 
is en begrijpelijk. Bijvoorbe-

eld via een geprinte versie 
die vindbaar is en ligt bij 
huisartsen, buurthuizen en 
andere plaatsen waar men-
sen komen die hulp nodig 
hebben.

Sociale kaart wordt én digi-
taal en offline beschikbaar 
gesteld
Jansen: “We zien een groei 
aan hulpvragen op wonen, 
werken en financiën door 
de stijgende inflatie, ener-
gieprijzen en naweeën van 

Corona. De groep én de 
noodzaak om snel hulp te 
verlenen wordt dus groter. 
Ook minder digitaal vaardi-
gen moeten de juiste hul-
pverlening kunnen vinden. 
Fijn dat dit voor hen bes-
chikbaar komt.  

Het idee van Wij. Rijswijk 
werd breed omarmd door 
zowel de Gemeenteraad 
als het College en zal uiter-
lijk begin volgend jaar tot 
uitvoering worden gebracht. 

Dinsdagavond 22 november 
kreeg het buurtpreven-
tieteam muziekbuurt een 
doos ‘Merci’ als bedankje 
voor hun vrijwilligerswerk 
van fractievoorzitter Danny 
van Dam en raadslid Irene 
Jansen. “Nog niet iedere 
vrijwilliger ontvangt een be-
dankje op de gemeentelijke 
bedankdag” aldus Jansen. 
“Dat is zonde want zij doen 
goed werk.”

De vrijwilligers van de 
buurtpreventieteams zetten 
zich dagelijks in om Rijswijk 
veilig te houden. “In sa-

menwerking met politie en 
handhaving leveren ze een 
waardevolle bijdrage aan 
een veilige buurt.” vertelt 
Danny van Dam. “Het feit 
dat zij en nog vele anderen 
dit vrijwillig doen is fantas-
tisch en mag vaker worden 
benadrukt. Vandaar dat Wij. 
hen in het zonnetje zet”.

Wij. Rijswijk ontving signa-
len dat niet alle vrijwilligers 
bereikt worden voor de 
gemeentelijke bedankdag. 
Bij navraag bij de wethouder 
bleek ook daar onzekerheid 
te zijn of alle vrijwilligers 

bereikt worden. Daarom 
diende Wij. een motie in 
tijdens het begrotingsdebat 
om te laten onderzoeken 
of de gemeente echt alle 
waardevolle vrijwilligers 
bereikt voor de bedankdag. 
Het is beleid van de ge-
meente om alle vormen van 
vrijwilligerswerk te stimu-
leren en waarderen. Irene: 
“Bij Wij. Rijswijk zien wij hoe 
waardevol vrijwilligers zijn. 
Dat is waarom Wij. er zeker 
van wil zijn dat dit ook goed 
gebeurt”.  De motie werd 
unaniem aangenomen en de 
wethouder zei toe zo snel 
mogelijk aan de slag te gaan 
zodat bij de eerstvolgende 
bedankdag in januari echt 
alle vrijwilligers bereikt en 
bedankt worden. 

Irene Jansen en Danny van Dam geven een ‘merci’ doos aan buurtpre-
ventieteam Muziekbuurt | Foto Tino van Dam 

Groepsfoto Wijkvertegenwoordigers | Foto Tino van Dam 

Profielschets burgemeester Ook zonder computer wordt Rijswijkse 
hulpverlening vindbaar

Samenleving Wijkvergtegenwoordiging 

“We zijn altijd op 
zoek naar hoe we 
het beter kunnen 
doen voor Rijswijk”
- Stefan Boom

Miranda Rennings | Foto Tino van Dam 

De beperking van haar zoon 
en haar betrokkenheid 
bij de zorg maken dat 
Miranda Rennings in 
contact komt met allerlei 
partijen. Miranda: “Alle 
mensen hebben recht op 
een plek in de samenleving. 
Om te wonen, werken en 
ontspannen. Jong, oud, 
mensen met een beperking 
of armoedeproblemen, 
eenzamen.

De gemeente doet veel 
om behoeftes in kaart te 
brengen. Toch is het soms 

lastig voor Rijswijkers om de 
weg te vinden naar de juiste 
ondersteuning. Miranda 
spreekt veel mensen. 
O.a. bij de koffiekar: “Ze 
komen bij mij met vragen. 
Ik ken vaak het loket waar 
ze moeten zijn en anders 
helpen de raadsleden hen 
verder. Ik ben blij als ik zo’n 
signaal kan doorgeven. 
De zorgkaart kreeg een 
update. Een goed idee waar 
Wij. ook bij betrokken is. 
Niet altijd alles is meteen 
opgelost maar er komt wel 
een antwoord. En vraag wat 

er nodig is. Niet iedereen 
is hetzelfde, vaak is er 
maatwerk nodig.”

Buurtorganisatie 
Steenvoorde Noord, 
de Buurtmoestuin, de 
Ponyweide, en Chiron 
dagbesteding.  Miranda is 
trots op deze voorbeelden 
uit de Ministerbuurt. 
Zelf is ze op de moestuin 
“De Minister” te vinden. 
“Gezonde groenten en rust 
om lekker te werken. Ook 
is het een ontmoetingsplek 
van buurtbewoners.”, 

Leden aan het woord; Miranda Rennings 



WIJ. RIJSWIJK, STADSKRANT16

WIJ. RIJSWIJK

Doe mee, beslis 
mee en word lid! 

Doe mee door 
één scan

Het afgelopen jaar hebben onze raadsleden, 
wijkvertegenwoordigers en vrijwilligers zich 
keihard ingezet. In het gemeentebestuur, de 
raad én daarbuiten. Als nieuwe partij maakten 
we een goed begin en willen we verder om 
samen met jou te werken aan een Rijswijk waar 
we om nóg trotser op te zijn.

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.

Deze krant is mede mogelijk gemaakt door: 

Beter leren fotograferen? 
TinovanDamFotografie is expert in flitsfotografie. 
Beter leren flitsen met je reportageflitser? Boek dan 
nu een workshop! Ook de beginnende fotograaf helpt 
Tino graag op weg.

www.tinovandamfotografie.nl


