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Onderwerp:                                      
                      

De herijking van het Toekomstarrangement van Rijswijk, voorstel 05-101  

Aan:                                        

Advies van de commissie: 

Portefeuillehouder: 

Produkt (produktnummer): 

Behandeld door (tel. nummer): 

 

 

G.W. v.d. Wel- Markerink  

 

dhr. A. de Baat  (tst 1845) 

Samenvatting:  De Toekomstvisie van Rijswijk (het toekomstarrangement ‘Verrassend veelzijdig 
Rijswijk’) is in 2001 opgesteld.  
N.a.v. ontwikkelingen in Rijswijk en daarbuiten in de afgelopen vier jaar, is het 
college van B&W door de gemeenteraad verzocht te komen met een voorstel tot 
herijking van dit Toekomstarrangement. Dit voorstel wordt nu voorgelegd. 
Aan de hand van input van externe experts en vervolgens de stad (Dag vd 
Toekomst, Miniconferentie, Stadsenquête) wordt een beeld geschetst van het 
karakter van Rijswijk en het toekomstbeeld dat daarvan door B&W is afgeleid. Met 
dit beeld voor ogen zijn een aantal strategische keuzen bepaald met een 
doorwerking in programma’s en opgaven c.q. projecten voor de komende tijd. De 
raad wordt gevraagd een aantal besluiten te nemen ten aanzien van de resultaten 
van het doorlopen herijkingsproces. 
 

Conceptbesluit 
(samenvatting)  

a. Kennis te nemen van de resultaten van de expertfase en de opiniërende 
fase, zoals beschreven in de paragrafen 2  en 3; 

b. in te stemmen met paragraaf 5: “het karakter van Rijswijk”; 
c. In te stemmen met paragraaf 6: “het toekomstbeeld van Rijswijk” 
d. In te stemmen met de in paragraaf 7 beschreven programma’s en 

projecten ; 
e. Over de prioritering een uitspraak te doen nadat meer inzicht is 

verkregen in de financiële consequenties per opgave c.q. project. 
 

Aanleiding:  • Het bepaalde in het toekomstarrangement ‘Verrassend veelzijdig Rijswijk’ dat dit 
arrangement om de vier jaar geupdated zou moeten worden; 

• De raadsbrede gesteunde motie van de CDA-fractie van 2 november 2004 
waarin gevraagd is om herijking van het toekomstarrangement. 

 
Eerdere behandeling:  De raad is middels voortgangsrapportages geïnformeerd over het proces tot 

herijking. 
Financiële consequenties:   
Formatieve consequenties:   
Inspraak/ communicatie / 
voorlichting/advies GO/OR 
 

 

Bijlage(n):   
Ter inzage:  De eindrapportage inzake de resultaten van de stadsenquête 
Toezeggingen in raadsvoorstel   
Mondelinge toezeggingen   
Vervolgacties/ vervolgtraject  



Gemeente Rijswijk  
 

 

raadsvoorstel 
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AGENDAPUNT 21 
     
No. 05-101 RIJSWIJK,  
     
     
Onderwerp: De herijking van het Toekomstarrangement 

van Rijswijk 
 

     
     
    De raad. 
 
De herijking van het Toekomstarrangement van Rijswi jk.  
 
1. Inleiding  
 
De toekomstvisie van Rijswijk (het Toekomstarrangement ‘Verrassend Veelzijdig Rijswijk’) is 4 jaar 
geleden opgesteld.  In deze vier jaar hebben de ontwikkelingen in Rijswijk (en daarbuiten) niet 
stilgestaan. Het meest opmerkelijke hierbij is zonder enige twijfel de gemeentelijke herindeling van 
2002. De gemeente Rijswijk veranderde daardoor van karakter, althans voor wat betreft de 
uitbreiding van het aantal woningen en de groei van de bevolking. Rijswijk is niet langer een 
groeigemeente, maar werd een herontwikkelingsgemeente. Dat stelt andere opgaven en biedt 
andere uitdagingen. 
Dit is in de kern de essentie van het voorstel tot herijking van het Toekomstarrangement van 
Rijswijk.   
 
Het proces tot herijking is opgebouwd uit vijf fasen: 
 

- de expertfase, waarin een zevental experts (zie bijlage 1) is geraadpleegd over de 
kwaliteiten en de ontwikkelingskansen van Rijswijk  Zij hebben onbevangen hun eerste 
indrukken aangereikt.  

- Daarna hebben wij in de opiniërende fase de inwoners van Rijswijk gevraagd om ons hun 
mening te laten horen. Dat is gebeurd tijdens de Dag van de Toekomst op 8 oktober jl. en 
door middel van de stadsenquête. Tevens hebben wij bedrijven en maatschappelijke 
organisaties uitgenodigd om in een miniconferentie op 11 oktober jl.  met ons mee te 
discussiëren over de economische ontwikkeling van Rijswijk.   

- Door middel van dit raadsvoorstel is fase 3 afgerond  
- Fase 4: besluitvorming door de gemeenteraad 
- Tenslotte zullen in fase 5 de inwoners van de stad worden opgezocht om het uiteindelijke 

besluit uit te leggen. 
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2. De resultaten van de expertfase.   
 
Aan de zeven externe experts is gevraagd wat zij van Rijswijk vinden en welke mogelijkheden zij in 
Rijswijk zien. In mei en juni 2005 hebben deze deskundigen Rijswijk in diverse facetten bekeken 
en beluisterd.  
In onze brief van 1 september jl. en in de informatieve bijeenkomst van 5 september jl. hebben wij 
u geïnformeerd over de uitkomsten van deze fase.  
 
De eerste indruk van de experts 
 
De eerste indruk van de experts was dat Rijswijk een aantrekkelijke, gevarieerde gemeente, met 
veel prachtig groen, veel onderling verschillende zelfbewuste woonwijken en enkele geslaagde 
grote nieuwbouwwijken is. Rijswijk maakt een nette indruk, er is nauwelijks graffiti, er zijn geen 
echte probleemwijken, er is een goede werkgelegenheidssituatie, mede ook door de centrale 
ligging van Rijswijk in de Randstad.  
Daarnaast zien de experts een aantal tegenpolen die je als karaktereigenschappen kunt 
beschouwen: oud groen (Landgoederenzone) en nieuw groen, een oude kern en een nieuwe kern, 
een klein en een groot winkelcentrum, kleinschalig en grootschalig. En verder: een groene oase in 
een versteende omgeving. Zo’n oase is een kwaliteit die de moeite waard is om te behouden.  
Maar ook: te weinig eengezinswoningen en te veel flats en portiekwoningen, waarvan sommige in 
minder goede staat. En: opmerkelijk dat de Rijswijkse gebieden die grenzen aan Delft en Den 
Haag verwaarloosd zijn. Die gebieden liggen als een ‘cordon sanitaire’ om de stad heen. In die 
gebieden kan de gemeente nog veel verbeteren. 
Rijswijk lijkt zich in Haaglanden een eigen profiel aan te meten. Rijswijk is onderdeel van een grote 
stedelijke agglomeratie en ontleent daaraan haar positie en identiteit. 
 
Parels: Sterke punten van Rijswijk 
 
De experts noemden een aantal sterke punten van Rijswijk, de zogenaamde parels. 
Eén van die parels van Rijswijk is het groen. De meeste experts pleiten ervoor dat het groen 
beschikbaar blijft voor recreatie. Doe meer aan het onderhoud en laat de natuur dus niet 
‘biologisch’ zijn gang gaan. Behoudt de Landgoederenzone. Wat Central Park is voor New York 
kan de Landgoederenzone zijn voor de regio Haaglanden. 
 
Een andere parel, naar de mening van de experts, is de veiligheid. In de verschillende wijken, 
winkelgebieden en bedrijventerreinen heerst een veilige ontspannen atmosfeer waardoor je kunt 
genieten van het authentieke karakter van de gebieden. Het feit dat je wel politie ziet, maar niet 
overmatig veel, bevordert dit gevoel. Ook hier geldt dat het belangrijk is de fysieke omgeving (het 
groen) goed te onderhouden. Blijf investeren in veiligheid waarbij het accent moet blijven liggen op 
de lokale (kleinschalige) aanpak.  
 
Verder werd de goede bereikbaarheid van Rijswijk genoemd , zowel met de auto als het openbaar 
vervoer. Het wegenplan zit logisch in elkaar en er is goede parkeergelegenheid. Een ander 
genoemd sterk punt is de werkgelegenheid. De Plaspoelpolder zou aantrekkelijker kunnen, 
bijvoorbeeld door atelierruimten voor kunstenaars te realiseren, aldus de opvattingen van de 
experts. Daarnaast roemen de experts Rijswijk het hoge niveau van de voorzieningen. 
Tot slot merken de experts op dat Rijswijk een zogenaamde brugfunctie in de regio zou kunnen 
vervullen. 
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Ontwikkelingskansen 
 
Vervolgens gaven de experts een aantal ontwikkelingskansen weer. De centrale opgave voor de 
gemeente is om de bovengenoemde onderscheidende kwaliteiten in de toekomst op peil te 
houden en waar mogelijk verder te verbeteren.  
Zo werden de discussies toegespitst over al dan niet bouwen in het groen, de sociale balans, een 
discussie over de plaats van Rijswijk binnen de regio, over het voorzieningenniveau en de identiteit 
van Rijswijk.  
 
Voor de toekomst waren de experts het er wel over eens dat de gemeente een uitspraak moet 
doen of de groengebieden behouden moeten worden of dat er toch gebouwd mag worden. Met 
name gold dit vraagstuk voor de Landgoederenzone. Als er dan nieuwbouw moet komen dan 
werden alternatieve bouwlocaties genoemd als Eikelenburg en Sion. 
De experts gaven aan dat de toekomst ligt in levensloopbestendige woningen met een hoge 
kwaliteit en dat Rijswijk een strategie nodig heeft als het gaat om portiekwoningen. 
 
Ten aanzien van de sociale balans dient volgens de experts binnen Rijswijk een evenwicht te 
worden gevonden in inkomensgroepen, generaties, en wonen en werk. Dit ook met het oog op de 
toenemende vergrijzing. 
 
In de discussie over de regio werd door de experts gesteld dat Rijswijk als brugstad kan dienen 
tussen bijvoorbeeld de grote steden Delft en Den Haag. Rijswijk zou haar profiel binnen het gebied 
Leidschendam,- Den Haag - Delft sterker economisch kunnen benadrukken, wijzend op het goede 
woonmilieu met veel groen en op de goede bereikbaarheid. In het verlengde hiervan moet uit 
worden gegaan van Rijswijk als complementaire stad en niet als een complete stad. 
 
Ten aanzien van de voorzieningen, zo menen de experts, moet Rijswijk inzetten op het behouden 
van het voorzieningenniveau. De bereikbaarheid van de voorzieningen is een kwaliteit.  
 
Om de eigen identiteit van Rijswijk binnen Haaglanden te kunnen profileren zijn in ieder geval, zo 
stellen de experts, kengetallen nodig, over grondgebruik en bevolking, werkgelegenheid en 
voorzieningen voor de verschillende onderdelen van Haaglanden. Zo ontstaat zicht op het eigen 
profiel van Rijswijk. 
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3. De resultaten van de opiniërende fase.   
 
 

A. DAG VAN DE TOEKOMST VAN 8 OKTOBER  
 
Op zaterdag 8 oktober 2005 is in het kader van het Herijkingproces een informele ontmoeting met 
de stad georganiseerd. Deze ontmoeting had als doel, dat inwoners en maatschappelijke 
organisaties actief konden meepraten over de toekomst van Rijswijk. 
 
In de tent op het Piramideplein vond een discussie plaats met bewoners van Rijswijk aan de hand 
van een aantal stellingen op het gebied van wonen, werken en  voorzieningen. 
 
Vergrijzing/verjonging 
 
In de eerste stelling werden de aanwezigen geconfronteerd met de vraag of de gemeente  Rijswijk 
zich ten aanzien van de toekomstige vergrijzing actief of passief moet opstellen. 
De aanwezigen reageerden voor het merendeel dat de gemeente actief moet zorgen voor een 
evenwichtige bevolkingssamenstelling qua leeftijden en dat de gemeente z’n best moet doen om in 
ieder geval de eigen jeugd in Rijswijk te houden. De gemeente moet z’n best doen om de jongeren 
te behouden of deze aan te trekken door woningen te realiseren voor alleenstaande jongeren. 
Daarbij werden opties als het aantrekkelijk maken van portiekwoningen voor jongeren genoemd, 
huurverlaging voor jongeren, het huisvesten van meerdere jongeren in portiekwoningen en werd -
in relatie tot het verzoek voor het behouden van de TH Rijswijk- de realisatie van 
studentenhuisvesting genoemd. 
 
Bouwen of behouden. 
 
Voorts werd de aanwezigen de vraag voorgelegd waar Rijswijk na 2010 weer nieuwe woningen 
moet gaan bouwen. Enerzijds op plekken binnen het bebouwde gebied, ten koste van de open 
ruimte binnen Rijswijk of anderzijds buiten het bebouwde gebied ten koste van het groen rondom 
Rijswijk. 
Door de aanwezigen werden suggesties gedaan om te bouwen binnen het huidige kassengebied. 
Woningbouw zou moeten worden gestimuleerd, zo werd gesteld, in Sion en ’t Haantje en 
eventueel in de Plaspoelpolder. 
Daarnaast werd de mogelijkheid geopperd om te onderzoeken of er groene heuvelwoningen 
kunnen worden gebouwd dan wel de bouw van piramidewoningen te stimuleren. 
Ook werd beweerd dat 50.000 inwoners wel voldoende is voor Rijswijk en dat uitbreiding van de 
stad niet gewenst is. 
Over het algemeen was men van mening dat het groene karakter van Rijswijk een sterk punt is en 
dat dit dient te worden behouden. 
 
Leegstand in winkels. 
 
In de derde stelling werd ingegaan op de leegstand in de Rijswijkse winkelcentra en hoe de 
gemeente daarop moet reageren. 
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Hierop antwoordde het merendeel dat bij leegstand een actieve houding van de gemeente vereist 
is.  Zo zou de gemeente de toeloop kunnen stimuleren door bijv. het parkeren in de Boogaard 
gratis te maken, meer gemeentelijke subsidies te verstrekken i.v.m. de hoge huren van de winkels 
en werd opgemerkt dat het hebben van kleine winkels in de wijken positief is voor de leefbaarheid 
van de wijken. 
 
Economische  motor 
 
Ook werd ingegaan op het feit dat Rijswijk verhoudingsgewijs één van de gemeenten in Nederland 
is met de meeste werkgelegenheid en dat ze daarmee de economische motor is van Haaglanden. 
De stelling werd geponeerd dat Rijswijk wel af zou kunnen met minder arbeidsplaatsen en dat de 
Plaspoelpolder voor woningbouw in plaats van bedrijvigheid zou kunnen worden aangewend. 
Hierover werd door de aanwezigen gesteld dat inderdaad voor een deel de lege kantoren kunnen 
worden omgebouwd tot woningen. Op deze manier zou verpaupering van een kantorengebied 
kunnen worden voorkomen. 
Verder werd gesteld dat het voor bedrijven wel aantrekkelijk moet zijn om te blijven.  
 
Bouwen voor doelgroepen. 
 
Als vijfde stelling werd voorgelegd dat Rijswijk te veel sociale huurwoningen heeft en dat een deel 
van de flats in Rijswijk moet worden vervangen door ruimere huizen en appartementen, ondermeer 
voor ouderen.  
Hierop werd verschillend gereageerd. Enerzijds werd gesteld dat er inderdaad sociale 
huurwoningen kunnen worden vervangen en dat voor o.a. ouderen meer appartementen moeten 
worden gebouwd. Anderzijds werd gesteld dat de sociale huurwoningen kunnen worden behouden 
door ze ook aantrekkelijk te maken voor jongeren.  
Ook werd de mogelijkheid genoemd om groepswoningen te ontwikkelen voor ouderen. 
 

B. MINICONFERENTIE VAN 11 OKTOBER 2005 
 
Op 11 oktober 2005 werd in het kader van het Herijkingproces een miniconferentie gehouden over 
de economische ontwikkelingen in Rijswijk. Hiervoor werden diverse vertegenwoordigers uit het 
bedrijfsleven, onderwijs, lokale overheid en  belangengroepen uitgenodigd.  
De conferentie werd ingeleid door één van de externe experts de heer prof. dr. J.G. Lambooij 
(Hoogleraar Ruimtelijke Economie Universiteit Utrecht).  
Vervolgens werd onder leiding van een gespreksleider gedebatteerd aan de hand van drie door 
Prof. Lambooij geponeerde stellingen. 
 
De heer Lambooij bracht de volgende drie hoofdstellingen naar voren: 
 

1. Een dynamische stad moet zich voortdurend herscheppen door in te spelen op nieuwe 
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen 

2. Er vindt een verschuiving plaats van “government” naar “governance”, waarbij regel-
geving niet beperkend maar faciliterend moet worden 

3. Ruimtelijke ordening is een bestuurlijke activiteit die moet beschermen (groen, hinder) 
maar ook moet uitnodigen voor nieuwe creativiteit 

 
De stellingen werden vervolgens toegespitst op Rijswijk. 
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Rijswijk als woon-/werkplaats 
 
Naar aanleiding van de eerste stelling werd de aanwezigen gevraagd of Rijswijk aantrekkelijker 
kan worden gemaakt als woon/werkplaats door bijvoorbeeld naast woningen te zorgen voor 
goede educatieve, culturele, medische en sportvoorzieningen.  
Als voorbeeld werd genoemd om in de Plaspoelpolder bij wijze van experiment een combinatie 
van wonen en werken op te zetten. 
 
Hierop werd door het merendeel van de aanwezigen gereageerd dat Rijswijk –mede gelet op de 
komende vergrijzing- een aantrekkelijke vestigingsplaats moet blijven voor het bedrijfsleven. 
Rijswijk moet zich ontwikkelen tot een aantrekkelijke plaats voor de jonge werknemers. Dat houdt 
tevens in dat de gemeente Rijswijk moet zorgdragen voor voldoende geschikte woningen voor 
jongeren. Goede woningen en korte reistijd hebben invloed op de economische bedrijvigheid. 
Gesteld werd dat Rijswijk zou moeten bevorderen dat niet alleen woningen maar ook de 
voorzieningen geschikt moeten worden gemaakt voor specifieke doelgroepen. 
Een aantrekkelijker imago van de stad ontwikkelen is daarbij onmisbaar. Er zou zelfs een 
campagne moeten worden gestart om dat imago verder te ontwikkelen. 
 
Ten aanzien van de vraag of in de Plaspoelpolder bij wijze van experiment een combinatie van 
wonen en werken moet worden opgezet werd door het merendeel gesteld dat wellicht aan de 
randen van de Plaspoelpolder wonen en werken kan worden gecombineerd. Een grotere 
aanwezigheid van educatieve, culturele, sport en medische voorzieningen zou de Plaspoelpolder 
aantrekkelijker kunnen maken om je daar als bedrijf te vestigen.  
Een idee zou tevens kunnen zijn om jonge stedenbouwers of planologen creatieve ideeën te laten 
ontwikkelen voor de Plaspoelpolder.  
 
De gemeente als dienstverlener 
 
Naar aanleiding van de tweede stelling van de heer Lambooij werd de aanwezigen de vraag 
voorgelegd of de Rijswijkse ondernemer redenen heeft om tevreden te zijn over de gemeente als 
dienstverlenende instantie. 
Over het algemeen zijn de aanwezige ondernemers zeer tevreden met de gemeente als 
dienstverlenende organisatie. De website van de gemeente zou echter nog verder ontwikkeld 
kunnen worden als communicatiemiddel, maar ook voor zakelijke transacties als het aanvragen 
van een vergunning. 
 
Ontwikkeling van bedrijfsterreinen 
 
Bij de derde stelling van de heer Lambooij werd ingegaan op de vraag of bij de ontwikkeling van 
bedrijfsterreinen het initiatief moet liggen bij de vastgoedpartijen en dat de overheid faciliteert en 
soepele kaders stelt. Verder zouden de gemeente en de vastgoedsector zich moeten 
concentreren op de bestaande bedrijventerreinen en geen nieuwe terreinen moeten 
ontwikkelen. 
 
Het merendeel van de aanwezigen vindt dat het ontwikkelen van bedrijfsterreinen voornamelijk 
een taak is voor de gemeente. Samenwerking met het bedrijfsleven is daarbij echter wel gewenst. 
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Gesteld werd dat er geen nieuwe bedrijfsterreinen zouden moeten worden ontwikkeld. De 
aandacht zou moeten worden verlegd naar de ontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen. Het 
ontwikkelen van bedrijventerreinen zou voornamelijk voor de huidige bedrijven moeten worden 
ontwikkeld. Gemeenten moeten meer oog hebben voor de korte termijn dan voor de langere 
termijn. De gedachte daarbij is dat met de kennis van heden niet bekend is welk soort bedrijven er 
na 10 jaar zijn. 
Eventueel zou de gemeente kunnen bepalen dat nieuwe terreinen alleen worden ontwikkeld als de 
projectontwikkelaar elders oude terreinen saneert. 
 
Profiel van Rijswijk 
 
Tenslotte werd gediscussieerd over de vraag welk profiel Rijswijk zich zou moeten aanmeten.  
De aanwezigen waren het er in ieder geval over eens dat een gemeente zich moet onderscheiden 
en zich bij het opstellen van een profiel moet richten op een doelgroep. Rijswijk zou zich kunnen 
richten op de voordelen van haar centrale ligging, haar kwaliteiten als vestigingsplaats, het hoge 
voorzieningenniveau, maar vooral ook het prettige en groene wonen. 
 

C. STADSENQUETE 
 
In de informatieve bijeenkomst van 17 november jl. bent u geïnformeerd over de resultaten van de 
stadsenquête.  
De enquête is door onze ambtelijke medewerkers samengesteld en door een extern bureau 
uitgevoerd. De vragen zijn opgebouwd op basis van thema’s die ontleend zijn aan de discussies 
die door de externe experts zijn opgeroepen.  
De respons van de Rijswijkse inwoners was met ruim 30 % buitengewoon groot. De stadsenquête 
geeft een representatief beeld van de ‘stand van zaken van de stad’ volgens de inwoners. 
Onderstaande resultaten zijn volledig gebaseerd op de enquête.  
 
Het eindrapport ligt ter inzage. Een  exemplaar van de eindrapportage wordt separaat aan alle 
raadsleden uitgereikt. 
 
De enquêteresultaten kort samengevat:  
• Ten aanzien van het onderdeel wonen vinden negen op de tien inwoners het wonen in Rijswijk 

heel prettig. Kenmerkend voor Rijswijk is volgens haar inwoners vooral het groene en rustige 
karakter. Rijswijk wordt niet geassocieerd met werk en recreatie. 

• Een kwart van de Rijswijkers heeft verhuisplannen met de aantekening dat dit aandeel onder 
jongeren veel hoger is dan onder ouderen. Als redenen om te verhuizen werden genoemd: het 
zoeken naar een ander type woning, maar ook de omgeving (buurt) speelt een rol. 
Ruim de helft van de verwachte verhuizers zoekt opnieuw in Rijswijk. Eén op de zes wil elders 
in de regio wonen en één op de zes zoekt het buiten de regio Haaglanden. 

• De Rijswijker is zeer verdeeld over de kwestie van het wel of niet beïnvloeden van de 
bevolkingssamenstelling. De eigen leeftijd speelt daarbij een belangrijke rol. 

• Een lichte meerderheid van de inwoners is voor het bouwen van nieuwe woningen in Rijswijk. 
Vrijwel uitsluitend ouderen zelf wensen een beleid dat gericht is op meer nieuwe woningen 
voor ouderen. De meerderheid is voor gelijke aandacht voor iedereen. 

• Ten aanzien van de vraag of het bouwen in groengebieden gewenst is, houden voor- en 
tegenstanders van het bouwen in groengebieden elkaar vrijwel precies in evenwicht. Een 
krappe meerderheid van de ouderen is voorstander hiervan. 

• De locaties Sion/’t Haantje en Eikelenburg worden het vaakst genoemd als bouwlocatie. 



ons kenmerk: RVST 05.0074   

 

2-12-2005 15:36:00 / J.C.-BEST-12890005 • 9 / 30 

 

 
• Ten aanzien van het gebruik van voorzieningen valt op dat groen- en recreatievoorzieningen 

en horeca volop worden bezocht in Rijswijk. 
• Het meest tevreden is men met de bibliotheek en de schouwburg. 
• Over de speel-, trap- en basketbalveldjes en de horecamogelijkheden bestaat de meeste 

onvrede. Het belang van goede voorzieningen wordt groot geacht. 
 
• Een grote meerderheid van de burgers onderstreept het belang van Rijswijk als economische 

motor in de regio. Om dit ook binnen de regio te blijven dient zij vooral goed bereikbaar te zijn 
en over een passend woningaanbod te beschikken. 

• Ouders van kinderen wensen daarnaast voldoende kinderopvang. Het idee van praktijkruimten 
aan huis valt bij hen in goede aarde. Anderen zijn verdeeld. 

 
• Opvallend is dat negen op de tien inwoners tevreden is over de eigen wijk. 
• Voor de bewoners van nagenoeg alle wijken spelen de buurt en bewoners een belangrijke rol 

in de tevredenheid over de wijk.  
• Daarnaast speelt de rustige en groene omgeving alsmede de bereikbaarheid van de buurt ook 

een grote rol in de tevredenheid. 
• Als men ontevreden is dan wordt in het algemeen verkeersoverlast het meest genoemd. Vuil 

op straat en stankoverlast  alsmede het gebrek aan parkeermogelijkheden leidt ook tot grote 
ontevredenheid. 

• Driekwart van de Rijswijkers voelt zich veilig in de eigen wijk. 
• 40% van de Rijswijkers is actief in de wijk en heeft regelmatig contact met buurtgenoten. Met 

name jongeren hebben relatief weinig contacten met mensen uit de wijk. 
 
• De Rijswijker bezoekt het winkelcentrum In de Boogaard veruit het vaakst.  
• De meeste winkelcentra in Rijswijk worden goed gewaardeerd: 80-85% van de bezoekers is 

tevreden. Over de winkelcentra aan het Waldhoornplein en de Van Mooklaan/Dunantlaan 
bestaat relatief meer onvrede. 

• Het merendeel van de inwoners meent dat de gemeente alleen ondersteunend moet optreden 
bij leegstand in de Rijswijkse winkelcentra. 

• Postkantoren (meer dan 50%) en avondhoreca (10-20%) worden in het algemeen vaak gemist 
door ontevreden bezoekers. In speciale centra worden detailhandelzaken gemist. 

• Daarnaast worden in de wijk (algemene) voorzieningen gemist zoals: winkels, postkantoren en 
voorzieningen voor de jeugd. 
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4. Het voorstel tot herijking van het Toekomstarran gement van Rijswijk.  
 
Door alle meningen, die in het herijkingsproces zijn ingebracht, hebben wij veel materiaal 
ontvangen, waarmee wij het karakter van Rijswijk kunnen schetsen. Dit karakter wordt 
ondersteund door een aantal sterke kwaliteiten, die wij ‘de Parels van Rijswijk’ hebben genoemd. 
 
Deze karakterschets is wat ons betreft leidraad voor ons toekomstbeeld van Rijswijk en de keuzes 
die wij voor de toekomst van Rijswijk wenselijk vinden. Om dat te bereiken ontwikkelen wij een 
strategie, die wordt ondersteund door strategische programma’s, waarmee ontwikkelingskansen 
en opgaven kunnen worden ingevuld. Deze ontwikkelingskansen zullen wat ons betreft op de 
politieke agenda voor de toekomst prijken. Het betreft overigens geen limitatieve opsomming. We 
weten immers maar al te goed, dat de praktijk van alledag tot nieuwe opgaven en kansen kan 
leiden. 
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5. Het karakter van Rijswijk.  
 
 
Het karakter van Rijswijk wordt bepaald door een aantal sterke kwaliteiten die Rijswijk kenmerken, 
de Parels van Rijswijk: 
 
- Rijswijk is een groene stad met een kenmerkende en onderscheidende stedebouwkundige 

structuur; 
- Rijswijk heeft een diversiteit aan krachtige woonmilieus en tegenpolen: oud groen 

(Landgoederenzone) en nieuw groen, een oude kern en een nieuwe kern, een klein en een 
groot winkelcentrum, kleinschaligheid  en grootschaligheid; 

- Rijswijk heeft een hoog voorzieningenniveau op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, 
sport en recreatie, een volledig onderwijsaanbod, vooraanstaande winkelgebieden. Ook de 
omgeving van Rijswijk draagt daaraan bij; 

- Rijswijk en haar wijken zijn goed bereikbaar door het snelwegennet in de nabije omgeving; het 
hoofdwegennet (lanenstructuur) in Rijswijk en goede openbaar vervoersvoorzieningen (tram, 
trein en bus). Daardoor heeft Rijswijk alles bij de hand: de stadscentra van Den Haag en Delft, 
de polders van Midden-Delfland, de stranden van Scheveningen en Kijkduin, en de bossen op 
het eigen grondgebied en zijn vele locaties in de Randstad en daarbuiten snel bereikbaar.   

- Rijswijk is een veilige gemeente, gecertificeerd op diverse gebieden (keurmerken veilig 
ondernemen etc.). Rijswijk scoort bovendien hoog op de ladder van verkeersveiligheid. 

- Rijswijk heeft een sterk bedrijfsleven met een groot aantal arbeidsplaatsen en een goed 
georganiseerde bedrijvenvereniging. Rijswijk is bovendien ‘ gezegend’  met de aanwezigheid 
van een aantal maatschappelijk betrokken  multinationale ondernemingen, die zich ook zeer 
betrokken voelen bij Rijswijk en de Rijswijkers. 

- De schaal van Rijswijk biedt de mogelijkheid tot het snel gebruikmaken van netwerken, zoals 
bijv. de stuurgroep Veilig en biedt tevens de mogelijkheden voor een bestuur dat op straat, in 
de winkel, op de sportvelden etc. direct benaderbaar is en dat tegelijkertijd goed geëquipeerd 
is voor strategische opgaven.  

 
En niet in de laatste plaats: 
- Civic pride: betrokkenheid, trots, identificatie met de eigen woonomgeving. Rijswijk kent veel 

burgers die hun vermogens inzetten voor de stad, de wijk, hun buurt, hun vereniging. Burgers 
die vrijwilliger zijn in de gezondheidszorg, in de welzijnssector, in de sport. Burgers die 
participeren in bestuurlijke processen, zoals in de seniorenraad, de jongerenraad en 
wijkorganisaties.  

 
Op basis van deze kwaliteiten kan het karakter van Rijswijk als volgt kernachtig worden 
samengevat: 
 
 
 “ Rijswijk is een groene woonstad in het hart van d e regio Haaglanden”.  
 
 
Deze kwaliteiten blijken uit de reactie van de inwoners, uit de impressies van de externe experts 
maar ook  uit feitenmateriaal zoals: 
- Uit de stadsenquête weten we dat negen van de tien Rijswijkers tevreden zijn en dat de 

groenbeleving van inwoners groot is. De externe experts hebben  ook een grote groenbeleving 
aangegeven;  
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- Voor elke inwoner is 87 m2 recreatief groen (excl. bos en landbouw) aanwezig (CBS). Het 
gemiddelde van Zuid-Holland bedraagt 40 m2; 

- Rijswijk is volgens Elseviers Magazine (van 8 september 2001) de gemeente met het meeste 
recreatieve groen (PS het effect van Ypenburg is verwaarloosbaar, omdat dit in de 
achterliggende CBS-cijfers geen enkele recreatieve groenfunctie heeft gekregen)  

- Rijswijk is genomineerd voor de titel groenste stad van Nederland in 2006;  
- Rijswijk is gewild als woonlocatie (reeds enkele jaren het op één na hoogste aantal gemiddelde 

reacties op ‘n vrijkomende sociale woning in Haaglanden: bron Haaglanden); 
- Rijswijk ligt in het hart van het verstedelijkt Haaglanden. 
 
 

6. Toekomstbeeld  
 
Heeft Rijswijk een probleem? Die vraag dringt zich op als aandacht wordt geschonken aan de 
sterke kwaliteiten van Rijswijk. Het gaat goed met Rijswijk. De financiële stabiliteit is herwonnen. 
Burgers en ondernemers zijn tevreden over wat Rijswijk hen biedt. Er is veel kwaliteit op alle 
niveaus.  
 
Waar ligt dan de ambitie van Rijswijk? Worden in de herijking de ijkpunten verlegd? 
Het is onze ambitie om die kwaliteit te blijven bieden. Dat is bepaald geen sinecure. Geen nieuwe 
ijkpunten, maar door gaan met waar we goed in zijn. Zelfstandig en samenwerkend. Op peil 
houden wat goed is, maar oog hebben voor de balans tussen conserveren en vooruitgang. Geen 
tegenspelers zoeken, maar partners, partners in de regio, private partners en burgers.  
 
Rijswijk profileren als  
 

een zelfbewuste groene stad, gunstig gelegen in Haag landen met een kwalitatief 
hoogwaardige leefomgeving.  Een complementaire stad , die in een netwerk 
samenwerkt met publieke en private partners. Een st ad die er toe doet! 

 
Dit toekomstbeeld bepaalt onze strategie en onze keuzes.  
 
Wij kiezen voor de volgende strategie: 
 

• We houden onze kwaliteiten op peil en investeren waar nodig in verbetering en waar 
mogelijk in uitbreiding. Hierbij gaat het ons om : 

o Krachtig geprofileerde woonmilieus  
o Recreatief groen  
o Hoogwaardige voorzieningen op gebied van welzijn en gezondheidszorg, onderwijs, 

sport en recreatie, winkelen 
o Hoog veiligheidsniveau 
o Werkgelegenheid en beschikbare kwalitatief hoogwaarde bedrijfslocaties. 

• We gaan uit van samenwerking 
o met partners die beschikken over innovatieve ideeën en doorzettingsmacht 

(waaronder financiële middelen) 
o met actieve en competente burgers/vrijwilligers, waardoor wij willen investeren in 

krachtige buurten en wijken.  
o in de regio op het gebied van bovenlokale, grensoverschrijdende  vraagstukken 

• We stellen hierbij onze randvoorwaarden: 
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o Waarborgen van financiële stabiliteit 
Een gemeente die financiële zorgen heeft, moet voor haar toekomst vrezen.  Onder 
de huidige omstandigheden van een inkrimpend belastinggebied, decentralisatie 
van rijkstaken zonder de bijpassende financiële middelen, dringt de noodzaak  aan 
om nieuwe financiële impulsen te creëren.   

o Een resultaatgerichte bestuurscultuur, gebaseerd op een gezonde koopmansgeest. 
Regelgeving is niet beperkend maar faciliterend. 

o Een vraaggerichte, integraal werkende ambtelijke organisatie, gebaseerd op een 
efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. 

 
 
Deze strategie  zal het resultaat zijn van een gericht aantal activiteiten. We verzamelen die onder 
de noemer van strategische programma’s, die bijdragen aan Kwaliteit op alle Niveaus. Een 
programma bestaat uit één of meerdere opgaven die t.z.t. kunnen worden  omgezet in 
operationele projecten.   
 
7. Strategische programma’s:  
 
Tabel 1: Vertaling strategische keuzes naar strategi sche programma’s:  

 Strategische programma’s 
 
 
 
 
 
Strategische 
keuzes 

‘Basics’ op 
orde 

Op peil houden 
en ontwikkelen  
van de 
kwaliteiten van 
Rijswijk 

Sociale 
infra-
structuur 

Rijswijk, 
economische 
motor in de 
regio 

Versterken 
uitstraling 

Op peil houden en 
ontwikkelen van 
Rijswijkse 
kwaliteiten 

X X X X X 

Samenwerken 
met: 
 

     

Innovatieve 
partners 

X X   X 

Burgers  X X   
Regio    X X 
Randvoorwaarden      
Financiële 
stabiliteit 

X X    

Resultaatgerichte 
bestuurscultuur 

X X X X X 

Vraaggerichte 
ambtelijke 
organisatie 

X X X X  
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Tabel 2: Strategische programma’s en projecten  
 

 
 
 
De programma’s zijn samengesteld uit opgaven/projecten, waarvan wij vinden dat deze in ieder 
geval basaal geregeld moeten, zodat onze bedrijfsvoering en de ambtelijke organisatie optimaal 
kunnen bijdragen aan de realisatie van de strategie.  
 
Wij volgen bij de omschrijving van de programma’s de volgende opzet::  
-     schets  
-     waarom draagt dit bij aan de kwaliteit van Rijswijk ? 
- wat levert het op ?  
- wat moeten we vervolgens doen ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma’s Opgaven/projecten 
A ‘Basics’ op orde A.I Modernisering gemeentelijke website 
  A.II  Statistische informatie over Rijswijk 
  A.III Subsidiesystematiek 
B Op peil houden en 

ontwikkelen van de 
kwaliteiten van 
Rijswijk 

B.I Uitvoeren wijkontwikkelingsplannen 

  B.II Ontwikkeling winkelgebied Oud-Rijswijk 
  B.III Ontwikkeling van plangebied Eikelenburg 
  B.IV Ontwikkeling van Rijswijk Zuid 
  B.V Ondertunneling Beatrixlaan 

  B.VI Ontwikkeling Landgoederenzone 
C Sociale infrastructuur 

(“krachtige wijken en 
buurten”) 

C.I In krachtige woonmilieus wonen betrokken burgers 

  C.II Het aanboren van vrijwilligerspotentieel 

  C.III Mantelzorg 
  C.IV Wijkcentra 

 
 

D Rijswijk, economische 
motor in de regio 

D.I Revitalisering Plaspoelpolder 

E Versterking van de 
Uitstraling 

E.I. Ontwikkeling verblijfsrecreatie en toerisme 
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Programma A: “‘Basics’ op orde”  
 
 

I. Ontwikkeling Gemeentelijke website  
 
Schets  
 
Heden/verleden 
Sinds 1 oktober 2002 is de vernieuwde website van de gemeente Rijswijk online met een 
vernieuwde vormgeving, een producten- en dienstencatalogus, bestuurlijke informatie, een 
historische beeldbank en een efficiëntere zoekfunctie. Later heeft uitbreiding plaatsgevonden met 
o.a. informatie over alle gemeentelijke producten, digitale klachtenmelding openbare ruimte en 
diverse gemeentelijke belastingen en WOZ-functionaliteiten.   
Naast de gemeentelijke internetsite zijn in maart 2003 de gemeentelijke jongerensite en in 
september 2004 het gemeentelijke sportloket ‘online’ gegaan. 
In de internet-ranking van Advies Overheid zijn we in de afgelopen jaren gestegen van de 347e 
naar de 131e plaats.  
 
Toekomst 
Gekoppeld aan diverse landelijke thema’s en trends (zoals Andere Overheid, ICT-agenda 
rijksoverheid, E-Government, EGEM) moet ook Rijswijk zich intensiever gaan richten op het 
gebruik van informatie- en communicatietechnologie om de dienstverlening aan onze burgers en 
bedrijven te verbeteren en nieuwe wegen te openen voor openbaarheid, transparantie, 
verantwoording en effectiviteit van ons overheidshandelen.  
 
Waarom draagt dit bij aan de kwaliteit van Rijswijk? 
 
Als we er in slagen op een kwalitatief hoogwaardige manier verder in onze website te investeren, 
dan moet dit een extra bijdrage kunnen leveren aan het door Rijswijk omarmde principe dat ‘de 
basics op orde zijn’.  
 
Wat levert het  op? 
 
De verdere investeringen in onze website zouden er op gericht moeten zijn, dat: 

• Het gemeentelijk beleid inzichtelijker en transparanter wordt; 
• Het gemeentelijk beleid gemakkelijker en directer getoetst kan worden; 
• De relatie bestuur-burger wordt verstevigd (bijv. weblogs); 
• Het aanvragen van formulieren (uitsluitend) ‘online’ gebeurt; 
• Via het (‘gecontroleerd’) doorlinken naar aanverwante sites een breder gebruik 

plaatsvindt; 
• Er nadrukkelijker op de vraag van burger en bedrijfsleven wordt geanticipeerd; 

. 
  

Wellicht zijn op termijn efficiencyvoordelen te behalen bij een ver doorgevoerde en organisatorisch 
goed ingebedde ‘online’ dienstverlening aan burger en bedrijfsleven.  
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Wat moeten we vervolgens doen 
 
Het is van belang dat onze site op niet al te lange termijn doorontwikkelt naar (volledige) 
interactieve dienstverlening.  
 
Beleidskader: 
 
Gelet op de ervaringen met de website tot nu toe, zal goed geïnvesteerd moeten worden in (de 
bemensing van) de beheerstructuur en het vaststellen van een duidelijke meerjarenvisie. 
 
Voor een betere inbedding van dit belangrijke middel zullen de vervolgstappen op weg naar echte 
volwassenheid t.a.v. onze website ondergebracht worden bij de uitwerking van het 
dienstverleningsconcept. 
 

II. Statistische informatie over Rijswijk 
 
Schets 
 
Rijswijk beschikt over een veelheid aan gegevens over een diversiteit aan beleidsvelden, 
onderwerpen en op een zeer gevarieerd detailniveau. Bekendheid met de eigen data is een 
randvoorwaarde voor de identiteit van Rijswijk. Wie zichzelf niet kent, wordt niet gekend. Om zicht 
te houden op de stand van zaken van de kwaliteiten die Rijswijk rijk is, zijn hulpmiddelen nodig, 
zoals monitoring, benchmarking en actuele databestanden. 
 
Waarom draagt dit bij aan de kwaliteit van Rijswijk? 
 
Bij het op peil houden en ontwikkelen van de kwaliteiten van Rijswijk is het bijna vanzelfsprekend 
dat er zicht is op de stand van zaken van deze kwaliteiten. De beschikbaarheid van data draagt bij 
aan effectieve besluitvorming over en een efficiënte uitvoering  van het op peil houden dan wel 
ontwikkelen van de Rijswijkse kwaliteiten.  
  
Wat levert het op? 
 
In ieder geval een bijdrage aan het beginsel ‘de basics moeten op orde zijn’, maar ook aan de 
strategie van het op peil houden en ontwikkelen van de kwaliteiten van Rijswijk. 
 
Wat moeten we vervolgens doen? 
 
Het inventariseren van de concrete informatiebehoefte, het verzamelen van data en het genereren 
van informatie, die toegankelijk, actueel en vrij beschikbaar is. Uiteraard moet er dan eerst wel een 
investering plaatsvinden in de hulpmiddelen.   
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III. Herijking van de subsidiesystematiek 
 
Schets. 
 
De Gemeente Rijswijk subsidieert welzijn- en zorgorganisaties op basis van de Algemene 
Subsidieverordening Rijswijk (ASR). Momenteel zijn nog veel van deze subsidies gebaseerd op 
historisch gegroeide subsidiegrondslagen. In het kader van de WMO dient het beleid op het gebied 
van zorg en welzijn te worden herijkt. 
 
Waarom draagt dit bij aan de kwaliteit van Rijswijk? 
 
Vergroting van de effectiviteit van het gemeentelijk subsidiebeleid door het subsidiebeleid en de 
subsidiesystematiek consistenter en transparanter te maken. 
 
Wat levert het op? 
 
Effectiever inzet van gemeentelijke middelen.  
 
Wat moeten we vervolgens doen? 
 
Evaluatie van de ASR, die is vastgesteld in 2004, in tijdsintervallen van bijv. vier jaar.   
 
Beleidskader: 
 
Verfijning beleidskader Welzijn en Zorg. 
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Programma B: “Op peil houden en ontwikkelen van de kwaliteiten van Rijswijk”  
 
 

I. Uitvoeren wijkontwikkelingsplannen  
 
Schets 
 
De gemeenteraad van Rijswijk heeft in 1998 besloten voor de wijken Te Werve, Steenvoorde-Zuid, 
Kleuren- & Artiestenbuurt en Muziekbuurt zogenaamde wijkontwikkelingsplannen (WOP’s) op te 
stellen. Startend begin 1999 is in samenspraak met corporaties, bewoners en 
belangenorganisaties een visie per wijk opgesteld voor de toekomstig gewenste situatie op het 
gebied van de woningvoorraad, voorzieningen, inrichting van de wijk en het sociale leefklimaat. Ter 
realisering van deze visie zijn vervolgens concrete maatregelen opgesteld. Deze maatregelen zijn 
uiteindelijk opgenomen in de in mei 2000 vastgestelde wijkontwikkelingsplannen. Voor de 
Muziekbuurt zijn alleen beheersmaatregelen vastgesteld vooruitlopend op een nog op te stellen 
vernieuwingsplan. Dit vernieuwingsplan is in december 2004 door de gemeenteraad 
geaccordeerd. 
 
Waarom draagt dit bij aan de kwaliteit van Rijswijk? 
 
De WOP’s passen prima in de nieuwe toekomstvisie. Eén van de uitgangspunten van de 
toekomstvisie is immers het kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit. Dit is ook precies wat met de 
WOP’s beoogd is. Het gaat hierbij om 4 wijken waar beslist geen sprake was van verloedering, 
maar waar een kwaliteitsimpuls op zijn plaats was om (toekomstige) verloedering te voorkomen. 
De kwaliteitsimpuls is gezocht in gerichte maatregelen zoals een ingreep in een deel van de 
woningvoorraad (opplussen en sloop / nieuwbouw), het opknappen van delen van de openbare 
ruimte (parken, groenvoorzieningen, ondergrondse afvalcontainers), het investeren in 
buurtwinkelcentra en andere voorzieningen, een aantal verkeersmaatregelen (30km-zone, 
oversteekbaarheid straten) en de verkoop van een deel van de sociale huurvoorraad 
(veranderende eigendomsverhoudingen). Ten slotte worden niet alleen maatregelen in de fysieke 
sfeer genomen, maar ook in de sociale sfeer, zoals het instellen van een werkgroep leefbaarheid 
en meer toezichthouders op straat  
 
Wat levert het op? 
 
Met de uitvoering van de wijkontwikkelingsplannen worden de betreffende wijken op een hoger 
niveau gebracht zodanig dat deze wijken weer jaren meekunnen. Daarbij komt dat de 
investeringen door de gemeente in de openbare ruimte gekoppeld zijn aan investeringen van de 
corporaties in hun woningvoorraad, waarbij vaak sprake is van een multipliereffect. Een goed 
voorbeeld hiervan is het project de Sfinx aan de Braakensieklaan in het Stationskwartier. 
 
Wat moeten we vervolgens doen? 
 
De WOP-maatregelen kennen een looptijd tot 2010. Dit houdt in dat in de komende jaren de 
balans opgemaakt zal moeten worden: is alles gerealiseerd en is er behoefte aan een nieuwe 
“WOP ronde” waarbij nieuwe maatregelen geformuleerd worden? Daarna kan ook gedacht worden 
over de inzet van het succesvolle instrument van de WOP’s  in andere gebieden.    
 



ons kenmerk: RVST 05.0074   

 

2-12-2005 15:36:00 / J.C.-BEST-12890005 • 19 / 30 

 

Beleidskader: 
 
Hoogbouwvisie en Woonvisie 
 

II. Ontwikkeling centrumgebied  Oud Rijswijk  
 
Schets 
 
Het winkelgebied was vroeger het centrumgebied van Oud Rijswijk. Ondanks de ontwikkeling van 
In de Bogaard als het nieuwe (winkel)centrum heeft Oud Rijswijk in beperkte mate haar 
bovenlokale functie kunnen behouden.  
Winkelcentrum Oud Rijswijk trekt dus ook mensen buiten het verzorgingsgebied. Dit is goed voor 
het functioneren van het winkelgebied als zodanig. Ondanks de recente investeringen in het kader 
van het Masterplan Oud Rijswijk blijven investeringen in Oud Rijswijk noodzakelijk om de 
economische vitaliteit te behouden. 
 
Waarom draagt dit bij aan de kwaliteit van Rijswijk? 
 

• In de eerste plaats dienen alle winkelvoorzieningen op loopafstand te zijn voor de inwoners 
van Rijswijk (collegeprogramma). Dit geldt dus ook voor inwoners van Oud Rijswijk e.o. Het 
winkelgebied Oud Rijswijk voorziet dus in deze behoefte; 

• Oud Rijswijk is één van de weinige gesloten gebieden in Rijswijk met een hoge historische 
waarde. Het winkelgebied maakt hier deel vanuit;  

• De historische kwaliteit van het winkelgebied kan verder worden uitgenut door bijvoorbeeld 
dagtoerisme en culturele activiteiten te bevorderen.   

 
Wat levert het op? 
 
Een kwalitatief hoogwaardig (cultuur-) historisch gebied dat ten goede komt aan Rijswijk als  
aantrekkelijke woon- werk- en verblijfsstad.  
 
Wat moeten we vervolgens doen? 
 

• Zorgen dat zowel bewoners, ondernemers, eigenaren en gemeente blijven investeren in 
het gebied waarbij de gemeente de regierol voert.  

• Zorgen dat de kwaliteit en continuïteit van het (kwetsbare) winkelgebied bewaakt blijft de 
komende jaren waarbij een actieve rol van de gemeente noodzakelijk kan zijn indien de 
situatie daarom vraagt.      
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III. Ontwikkeling van plangebied Eikelenburg  

 
Schets 
 
Het plangebied Eikelenburg beslaat ca. 10,5 hectare en het huidige gebruik betreft voornamelijk 
glastuinbouw. Het is een van de laatste grotere ontwikkelingslocaties van Rijswijk.  
 
Waarom draagt dit bij aan de kwaliteit van Rijswijk? 
 
Het biedt de mogelijkheid om een nieuw woongebied te realiseren met behoud van bestaande 
waardevolle structuren. Hiermee wordt onder andere de ecologische zone langs de Mgr. 
Bekkerslaan bedoeld, welke de Landgoederenzone met het Stadslandschap en de Zwethzone 
verbindt. 
 
Wat levert het op? 
 
Een kwalitatief hoogwaardig woongebied met behoud van de karakteristieke kwaliteiten van het 
gebied, waar tevens een gedeelte van de wateropgave en het behoud/versterking van de 
ecologische zone gerealiseerd kan worden. De financiële opbrengst hangt samen met de nog te 
maken programmatische keuzes. 
 
Wat moeten we vervolgens doen? 
 
Op basis van het vorenstaande de verdere randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de locatie 
nader te onderzoeken en in overleg met marktpartijen te treden, gericht op de ontwikkeling van de 
locatie tot woongebied, alsmede de bereikte resultaten voor te leggen aan de raad. 
 
Beleidskader:  
 
Hoogbouwvisie en Woonvisie 
 

IV. Ontwikkeling van Rijswijk-Zuid (plangebieden Si on /’t Haantje) 
 
Schets 
 
Het plangebied Sion /’t Haantje betreft een groot gebied van ongeveer 105 hectare. Het huidige 
gebruik betreft voornamelijk agrarische bedrijvigheid zoals glastuinbouw. Het is de laatste grote 
ontwikkelingslocatie in Rijswijk.  
 
Waarom draagt dit bij aan de kwaliteit van Rijswijk? 
 
Het biedt de mogelijkheid om een nieuw woongebied te realiseren met behoud van bestaande 
waardevolle structuren en mede gericht op de bestaande groengebieden Wilhelminapark, 
Elsenburgerbos en de Zwethzone.  
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Wat levert het op? 
 
Een groot en kwalitatief hoogwaardig woongebied met gebruikmaking en behoud van de 
karakteristieke kwaliteiten van het gebied, waar tevens een gedeelte van de wateropgave 
gerealiseerd kan worden. De financiële opbrengst hangt samen met de nog te maken 
programmatische keuzes. 
 
Wat moeten we vervolgens doen? 
 
Besluiten Sion ‘t Haantje te willen ontwikkelen, kwaliteitseisen en randvoorwaarden formuleren, 
plan van aanpak opstellen, stedebouwkundig plan en grondexploitatie opstellen, deelgebieden 
bepalen.  
 
Beleidskader: 
 
Hoogbouwvisie en Woonvisie 
 

V. Ondertunneling van de Prinses Beatrixlaan  
 
Schets 
 
De Prinses Beatrixlaan is een van de belangrijkste invalswegen in Rijswijk. De weg is een brede 
laan met bomenrijen. De weg vormt in het binnenstedelijk gebied een functie voor doorgaand 
autoverkeer. Dit karakter heeft echter negatieve kanten; de hoeveelheid verkeer tast het milieu aan 
(geluid en fijnstof), vormt een barrière tussen de woonwijk Steenvoorde en winkelcentrum In de 
Bogaard en doorsnijdt tevens de Landgoederenzone.  
 
Waarom draagt dit bij aan de kwaliteit van Rijswijk ? 
 
Ondertunneling van de Prinses Beatrixlaan biedt een unieke kans om de kwaliteit van de stad te 
verbeteren. Doorgaand verkeer kan van bestemmingsverkeer gescheiden worden, ter verbetering 
van de bereikbaarheid en het milieu. Dubbel grondgebruik met menging van functies geeft een 
extra impuls aan het winkelgebied, waardoor het totale invloedsgebied van de Prinses Beatrixlaan 
aantrekkelijker wordt.  
 
Wat levert het op ? 
 
Door toepassing van dubbel grondgebruik kan een kwalitatief hoogwaardig gebied ontstaan waar 
de functies wonen, zorg, werken en winkelen samen kunnen gaan. De twee stadsdelen 
Steenvoorde en Rijswijk Midden worden verbonden. Het gebied dat zo ontstaat ligt centraal en is 
vanuit alle windrichtingen te bereiken.  
 
Middelen kunnen gezocht worden bij Stadsgewest Haaglanden (Bereikbaarheidsoffensief 
Randstad – BOR fonds), buurgemeente Den Haag, Rijksoverheid en private partijen 
(grondexploitatie). Dit is afhankelijk van de nog te maken programmatische keuzes.  
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Wat moeten we vervolgens doen ? 
 
Besluiten de zone van de Prinses Beatrixlaan te willen ontwikkelen (tussen A4 en het 
Erasmusplein en verder). Een haalbaarheids- en massastudie is nodig.  
 
Beleidskader: 
 
Hoogbouwvisie en Woonvisie 
 

VI. Ontwikkeling Landgoederenzone  
 
Schets 
 
De Landgoederenzone is een van de grootste stedelijke groengebieden in de regio en beslaat 
ongeveer 250 hectare. Daarnaast is het een interessant gebied vanwege de historische 
buitenplaatsen en de recreatieve waarde voor zowel Rijswijk als omgeving.  
 
Waarom draagt dit bij aan de kwaliteit van Rijswijk? 
 
De Toekomstvisie Landgoederenzone, die een uitwerking is van het Toekomstarrangement 
Verrassend veelzijdig Rijswijk, geeft een wensbeeld aan voor de ontwikkeling van dit gebied.  
 
Wat levert het op? 
 
Naast de groene lanenstructuur en het stadslandschap in het zuiden van Rijswijk is de 
Landgoederenzone een belangrijk onderdeel van de groene beleving van de stad. Het gebied 
heeft een meerwaarde voor Rijswijk en de omgeving. Daarnaast zou het op sommige punten een 
verbetering van de sociale veiligheid kunnen inhouden.  
 
Wat moeten we vervolgens doen? 
 
De toekomstvisie Landgoederenzone uitvoeren. Om dit wensbeeld te realiseren is veel geld nodig. 
Daarom zullen er o.a. kostendragers moeten worden gezocht.  Tevens zal onderzocht worden op 
welke wijze de Landgoederenzone als bovenlokaal waardevol gebied een groene meerwaarde kan 
krijgen.  
 
Beleidskader:  
 
Toekomstvisie Landgoederenzone.  
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Programma C:  “Sociale infrastructuur”  
 

I. In krachtige woonmilieus wonen betrokken burgers . 
 
Schets. 
 
Men woont pas echt goed als de  omgeving zowel in fysiek als in sociaal opzicht optimaal is. Niet 
iedereen stelt op dit punt dezelfde eisen, maar de gemeente zal doorlopend streven, de beste 
omstandigheden te (laten) creëren. Dit in samenspraak met het maatschappelijk middenveld en 
individuele burgers, en voor zover dit tot de bevoegdheden van de gemeente behoort. 
De betrokkenheid van burgers met elkaar, de buurt, de school, de vereniging en het 
gemeentebestuur is van groot belang. Hoe sterker de betrokkenheid, hoe sterker de banden zijn, 
hoe sterker de sociale samenhang.  
Betrokkenheid is echter geen vanzelfsprekende zaak en moet worden gestimuleerd. 
     
Waarom draagt dit bij aan de kwaliteit van Rijswijk? 
 
Betrokken burgers zorgen ervoor, dat buurten een eigen identiteit ontwikkelen. Burgers geven hun 
buurt een gezicht en een stem. Dat spreekt anderen aan om ook deel te nemen aan het buurt – of 
verenigingsleven. Dit komt de sociale samenhang ten goede en daarmee de kwaliteit van Rijswijk. 
De gemeente gaat uit van de deskundigheid van burgers als het gaat om kennis van hun eigen 
buurt. Dit bevordert de emancipatie en de participatie van de burger en dat versterkt de 
democratie. 
 
Wat levert het op? 
 
In buurten waar de betrokkenheid van bewoners met elkaar en de buurt groot is, komen  
vereenzaming en verloedering minder vaak voor. Sterke sociale netwerken zorgen voor een 
positieve sociale controle, waardoor men zich veilig kan voelen. De bewonersorganisatie is diep 
verankerd in buurt en wijk en is representatief.  
In de Rijswijkse buurten en wijken voelen bewoners zich welkom, veilig en gekend.  
 
Wat moeten we vervolgens doen? 
 
De ontwikkeling van krachtige woonmilieus een impuls geven door de betrokkenheid van de 
bewoners met elkaar en met hun buurt te bevorderen. De sociale en fysieke ontwikkelingen in 
buurt en wijk worden besproken in het periodiek leefbaarheidsoverleg, waaraan 
bewonersorganisaties, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, politie en gemeente deelnemen.  
Door  monitoring dient de positie van kinderen, jongeren, ouderen, alleenstaanden, gehandicapten 
en minderheden  steeds goed te worden bezien in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen 
opdat de juiste  infrastructuur gecreëerd wordt.  
 
Beleidskader: 
Toekomstig beleidskader WMO 
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II. Het aanboren van vrijwilligerspotentieel  
 
Schets 
 
De verwachting is, dat er in het vergrijsde Rijswijk-  met ook een zeer vergrijsd vrijwilligersbestand- 
een hiaat in het vrijwilligersbestand zal ontstaan op het moment dat het gros van de huidige 
vrijwilligers niet meer als vrijwilliger actief kan zijn.  
Het duidelijk, dat de ‘vrijwilliger nieuwe stijl’ iemand is die zich het liefst inzet voor een project, bij 
een vastgesteld aantal uren. Ook hier hebben zakelijkheid en flexibilisering zich aangediend. 
Organisaties die vrijwilligers zoeken, zullen daarmee rekening moeten houden en hun 
vrijwilligersprofiel moeten aanpassen. 
 
De aandacht en de actie moeten er nu op gericht zijn om wat jongere mensen te bereiken voor het 
vrijwilligerswerk. Sociale activering zal betrokken burgers opleveren en daarmee meer vrijwilligers. 
 
Waarom draagt dit bij aan de kwaliteit van Rijswijk? 
 
Het afnemen van het aantal traditionele vrijwilligers, dat dag en nacht paraat staat voor het goede 
doel, zal enorme gevolgen hebben voor de continuïteit en de zorg, de mantelzorg, de 
sportverenigingen en het sociaal cultureel werk. 
Als de leemte niet wordt opgevuld met evenveel vrijwilligersuren als voorheen, dan worden zorg en 
welzijn erg dure voorzieningen want er zullen extra beroepskrachten nodig zijn. Bovendien wordt 
de sociale samenhang zwakker.  
Het is van belang om het vrijwilligerspotentieel op peil te brengen en te houden 
 
Wat levert het op? 
 
Een voldoende aantal vrijwilligers in elke relevante sector zorgt ervoor dat de 
(vrijwilligers)organisaties,  maatschappelijke taken en maatschappelijke dienstverleningen blijven 
bestaan. Dat komt niet alleen de sociale samenhang in de maatschappij ten goede, maar het zorgt 
er ook voor dat dienstverleningen betaalbaar blijven. 
 
Wat moeten we vervolgens doen? 
 
In de komende jaren zal het Steunpunt Vrijwilligerswerk Rijswijk zich moeten richten op promotie 
van het vrijwilligerswerk en de werving van vrijwilligers, met name ‘de nieuwe stijl’ .  
 
Beleidskader: 
- (Algemeen) Beleidskader Welzijn 
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III. Mantelzorg  
 
Schets 
 
Mantelzorgers nemen een groot gedeelte van de zorg en ondersteuning voor hulpbehoevenden 
voor hun rekening. Zij maken het grotendeels mogelijk dat hulpbehoevenden zelfstandig kunnen 
blijven wonen. De professionele thuiszorg is aanvullend en beperkt zich tot lichamelijke verzorging 
en het zware huishoudelijke werk. Mantelzorgers bieden vooral psychosociale begeleiding, 
huishoudelijke hulp, hulp bij de persoonlijke verzorging of een combinatie hiervan. Nederland 
vergrijst, waardoor de vraag naar zorg en de kosten van de zorg toenemen. De overheid verlangt 
daarom van burgers dat zij niet meteen aanspraak maken op individuele en/of collectieve 
voorzieningen. Door mantelzorgers actief te ondersteunen, en zo overbelasting te voorkomen, 
kunnen zij hun werkzaamheden blijven uitvoeren.  
 
Waarom draagt dit bij aan de kwaliteit van Rijswijk? 
 
Mantelzorg heeft  een spilfunctie binnen het zorgsysteem. De ontwikkelingen ten gevolge van de 
vergrijzing maken het nodig dat er meer onbetaalde zorg wordt verleend en meer wordt gewerkt. 
Met name de combinatie zorg en werk kan voor grote spanningen zorgen. Er moeten voorwaarden 
gecreëerd worden om de combinatie van werk en (mantel)zorg beter mogelijk te maken voor 
mannen en voor vrouwen zodat overbelasting van de mantelzorger voorkomen wordt. 
Mantelzorgers verlenen niet alleen hulpbehoevenden maar ook de maatschappij een grote dienst 
en hebben recht op ondersteuning.  
 
 
Wat levert het op? 
 
In Rijswijk, één van de meest vergrijsde gemeenten van Nederland, zijn veel mantelzorgers actief. 
Naar schatting zijn in Rijswijk 4500 mantelzorgers actief, waarvan 1950 zwaar belast. Door de 
inzet van mantelzorg kunnen hulpbehoevenden langer zelfstandig blijven wonen en hoeft er 
minder aanspraak gemaakt te worden op collectieve en individuele voorzieningen. Door de inzet 
van mantelzorg wordt de vraag naar zorg en de kosten die hiermee gemoeid zijn ingeperkt.  
 
Wat moeten we vervolgens doen? 
 
Met de komst van de WMO worden gemeenten verantwoordelijk voor de 
mantelzorgondersteuning. De mantelzorgondersteuning wordt tot op heden gefinancierd uit de 
AWBZ. Beschikbare voorzieningen voor mantelzorgers bestaan uit emotionele steun, praktische 
steun en materiele steun. Voorbeelden hiervan zijn het ontlasten van de mantelzorger door de 
inzet van vrijwilligers (respijtzorg), het helpen met aanvragen van voorzieningen en uitleg geven 
over belastingaftrek. Maar ook themabijeenkomsten, ondersteuningscursussen (ter voorkoming 
van overbelasting) en deskundigheidsbevordering van professionals behoren hiertoe. De WMO 
biedt kansen om op lokaal niveau de mantelzorgondersteuning te gaan organiseren. Het doel is 
tweeledig; het stimuleren van mantelzorg en tegelijkertijd het voorkomen van overbelasting van 
mantelzorgers opdat zij hun waardevolle bijdrage aan de samenleving kunnen blijven leveren. Bij 
het opstellen van het beleidskader WMO moet een relatie worden gelegd tussen mantelzorg en 
vrijwilligersbeleid. 
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Beleidskader 
Toekomstig beleidskader WMO 
 

IV. Wijkcentra  
 
Schets 
 
Rijswijk kent 9 wijken. Geen van deze wijken  is in sociaal opzicht echt opvallend, noch in positieve 
noch in negatieve zin. De bevolkingssamenstelling is gemêleerd. Slechts op het niveau van 
buurten zijn er wat meer karakteristieke elementen te ontdekken. 
Wijkcentra zijn middelen in het kader van de samenlevingsopbouw en bieden wijkbewoners allerlei 
vormen van dienstverleningen en activiteiten. Ook op dit punt gaat het om een gemiddeld pakket, 
waarin de accenten liggen op de doelgroepen kinderen, jongeren en ouderen. Er zijn geen 
activiteiten die bijvoorbeeld specifiek gericht zijn op werklozen. 
Er zijn in Rijswijk geen achterstandswijken. Hooguit vragen sommige buurten om wat meer 
aandacht, maar dan nog zou het vestigen van een apart, ‘eigen’ buurtcentrum een luxe zijn. 
Op basis van de bevolkingssamenstelling, het aantal inwoners per wijk en de sociale status per 
wijk mag worden aangenomen dat het voldoende is om per wijk één goed geoutilleerd wijkcentrum 
te hebben.  
 
Waarom draagt dit bij aan de kwaliteit van Rijswijk? 
 

• Het aanbieden van activiteiten voor jongeren en ouderen in één wijkcentrum bevordert de 
sociale samenhang in de wijk.  

• Goed ogende wijkcentra, die ook goed zijn toegerust, dragen bij aan een positief beeld van 
een wijk. 

 
 
Wat levert het op? 
 
Een kwaliteitsimpuls voor de wijken 
 
Wat moeten we vervolgens doen? 
 
Opstellen van een programma van eisen waaraan een standaardwijkcentrum dient te voldoen en 
op basis van een meerjarig huisvestingsplan en binnen de bestaande huisvestingsmiddelen de 
wijkcentra oprichten. 
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Programma D: “Rijswijk, economische motor in de regi o” 
 

I. Revitalisering Plaspoelpolder 

Schets 
 
Het bedrijvenpark Plaspoelpolder is in 1953 ontwikkeld door de gemeenten Rijswijk en Den Haag. 
Als één van de eerste moderne bedrijventerreinen zijn er – een halve eeuw later- duidelijk sporen 
van veroudering aanwezig. Er zijn grote en kleine kantoren en bedrijven gevestigd. Sommige met 
een internationaal werkveld en uitstraling (EOB, Shell), andere lokaal georiënteerd. Het 
bedrijvenpark kampt met een overbelaste verkeersstructuur en een hoge parkeerdruk. De structuur 
is rommelig en er is sprake van substantiële leegstand. Om deze problematiek te attackeren zijn 
op initiatief van de gemeente een aantal processen in gang gezet. De doelstellingen van de 
gemeente zijn: 
1. Het Businesspark voor de gemeente en de regio te behouden; 
2. In nauwe samenspraak met belanghebbende partijen, de werkgelegenheid te behouden en te 

verbeteren; 
3. Een hoogwaardige werkomgeving te realiseren en de transitie te starten; 
4. De herziening van het bestemmingplan Plaspoelpolder te starten. 
In mei 2004 heeft de gemeente Rijswijk een inventarisatie gehouden van de wensen, suggesties 
en opmerkingen van belanghebbenden bij het businesspark Plaspoelpolder. Mede naar aanleiding 
daarvan is in februari 2005 een concept masterplan voor de transitie van het businesspark 
gepresenteerd. Dit masterplan had als doel partijen te prikkelen en te stimuleren.  
 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een stedenbouwkundige structuurvisie voor het 
gebied, die als onderlegger gaat functioneren voor een nieuw op te stellen bestemmingsplan. In 
deze visie wordt prioriteit gegeven aan verder onderzoek naar de aansluiting van de A4 op de 
Diepenhorstlaan. Tevens wordt deze visie getoetst aan de financiële haalbaarheid. De visie wordt 
vergezeld van een uitvoeringsstrategie, een plan van aanpak voor de korte en middellange termijn. 
 
Waarom draagt dit bij aan de kwaliteit van Rijswijk? 
 
Met zijn 22.000 arbeidsplaatsen vormt het bedrijvenpark Plaspoelpolder de belangrijkste 
component van de economische motor in Rijswijk maar ook in de regio. Door de internationaal 
georiënteerde bedrijven in het gebied heeft Rijswijk ook een bovenregionale uitstraling. Een 
bedrijvenpark dat een vitale en duurzame uitstraling heeft straalt ook zelfbewustheid van de stad 
uit. Dit genereert weer partijen en investeringen die bij kunnen dragen aan de kwaliteit van Rijswijk. 
Met dit project wordt een kader geschapen waarbinnen het mogelijk is om het businesspark en de 
werkgelegenheid hier voor de gemeente en de regio te behouden en te verbeteren, waarbij een 
hoogwaardige werkomgeving gerealiseerd kan worden. Met de stedenbouwkundige structuurvisie 
beoogt de gemeente de economische ontwikkeling van het terrein een nieuwe impuls te bieden 
door een verbeterde aansluiting op de huidige en toekomstige vragen van de diverse 
marktpartijen.   
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Wat levert het op? 
 
Een kwalitatief hoogwaardig werkgebied met een duidelijk imago. De combinatie van diversiteit 
van werkfuncties in een groen stedelijk gebied met een goede bereikbaarheid is een uniek ‘selling 
point’. Bovendien creëert een betere uitnutting van het bestaande gebied, kansen en 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van andere gebieden in Rijswijk.  
 
Wat moeten we vervolgens doen? 
 
De stedebouwkundige structuurvisie als leidend motief vaststellen voor de ontwikkelingspotenties 
voor het businesspark Plaspoelpolder en op basis van deze visie een aanvang maken met het 
ontwerpbestemmingsplan. Tevens de in de visie benoemde projectgebieden in samenwerking met 
marktpartijen tot ontwikkeling brengen via het model van ‘ondernemend gezelschap’. Hiervoor 
moet uitgesproken worden op welke wijze de gemeente financieel wil participeren in dit 
‘gezelschap’ door o.a. beleidskeuzes te maken ten aanzien van het te gelde kunnen maken van de 
parkeervoorzieningen in het gebied. 
 
Beleidskader: 
Stedebouwkundige structuurvisie in relatie met Hoogbouwvisie en Woonvisie 
 
Programma E: “Versterking Uitstraling’ 
 

I. Ontwikkelen toerisme / verblijfsrecreatie 
 

Schets 
 
Op het gebied van ‘toerisme’ is tot op heden geen actief beleid gevoerd. Daarmee blijven kansen 
op economische ontwikkelingen en verbetering van het imago van Rijswijk liggen (“citymarketing”). 
Dan gaat het over een verregaande vorm van stadspromotie. Stadspromotie kan een waardevolle 
bijdrage leveren aan het verstevigen van het (vooraf vastgelegde) imago van de stad Rijswijk. 
 
Waarom draagt dit bij aan de kwaliteit van Rijswijk?  
 
Toerisme is een belangrijke drager van de lokale economie. De toeristische sector is 
dienstverlenend en banenscheppend. De sector kan bevorderend werken voor het behoud van 
cultureel erfgoed en werkt versterking van een vooraf bepaald imago in de hand.  
 
Het opstellen van een stadspromotieplan / evenementenbeleid werkt verplichtend in die zin,  dat 
het een bezinning inhoudt op de sterke punten van de stad Rijswijk. Als die sterke punten bekend 
zijn en vervolgens worden uitgevent door middel van stadspromotieactiviteiten, dan bouwt Rijswijk 
op een voortvarende manier aan haar imago ten overstaande van de verschillende doelgroepen 
die Rijswijk aan zich wil binden. In die zin is een sterk en zelfbewust imago een van de kwaliteiten 
van Rijswijk.  
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Wat levert het op? 
 
De ontwikkeling van beleid op het gebied van toerisme en recreatie biedt nieuwe kansen voor het 
Rijswijkse bedrijfsleven. Ook voor de werkgelegenheid is dit van belang. Daarnaast levert het 
profileringsmogelijkheden op, die gunstig werken ten aanzien van het imago van de stad.  
 
Wat moeten we vervolgens doen? 
 
Er dient een beleidskader te worden opgesteld met duidelijke doelstellingen, prestatie-indicatoren, 
verwachte resultaten en ingebouwde evaluatiemomenten. Op basis van dit beleidskader worden 
praktische mogelijkheden per onderdeel uitgewerkt en opgepakt. Een aantal “quick wins” is op 
korte termijn realiseerbaar. 
 
Beleidskader: 
 
Toekomstige kadernota Toerisme 
 
8. Resumé  
 
Samengevat wordt de gemeenteraad voorgesteld te besluiten: 
 
f. Kennis te nemen van de resultaten van de expertfase en de opiniërende fase, zoals 

beschreven in de paragrafen 2  en 3; 
g. in te stemmen met paragraaf 5: “het karakter van Rijswijk”; 
h. In te stemmen met paragraaf 6: “het toekomstbeeld van Rijswijk” 
i. In te stemmen met de in paragraaf 7 beschreven programma’s en projecten ; 
j. Over de prioritering een uitspraak te doen nadat meer inzicht is verkregen in de financiële 

consequenties per opgave c.q. project. 
 
Burgemeester en wethouders, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
 
 
 
Drs. A. de Baat     Mw. G.W. van der Wel-Markerink  
 
 
No. RVST 05.0074
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De gemeenteraad; 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 
d.d.   , no. 05-101; 
 
 

B E S L U I T :  
 
 

a. Kennis te nemen van de resultaten van de expertfase en de opiniërende fase, zoals 
beschreven in de paragrafen 2  en 3; 

b. in te stemmen met paragraaf 5: “het karakter van Rijswijk”; 
c. In te stemmen met paragraaf 6: “het toekomstbeeld van Rijswijk” 
d. In te stemmen met de in paragraaf 7 beschreven programma’s en projecten ; 
e. Over de prioritering een uitspraak te doen nadat meer inzicht is verkregen in de financiële 

consequenties per opgave c.q. project. 
 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Rijswijk in zijn openbare vergadering van  
 
 
De gemeenteraad, 
de griffier, de voorzitter, 
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