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Woord vooraf 

Voor u ligt de woonvisie Rijswijk 2007+. Daarin maakt de gemeente Rijswijk de 
belangrijkste keuzes ten aanzien van het wonen in brede zin. En er is niet alleen 
aandacht voor de inhoud, maar ook voor de organisatie: hoe buigen we keuzes en 
doelstellingen om tot concrete uitvoering? 
Voor de komende jaren is het daarmee een stuk dat de basis vormt voor het werken aan 
en investeren in het wonen in brede zin. Het zet strategisch de lijnen uit voor het wonen 
in Rijswijk op langere termijn. De horizon van de visie is 2015, met een doorkijk naar 
2020. 
 
Waarom maakt Rijswijk een woonvisie? 

Er zijn verschillende aanleidingen voor het maken van een woonvisie. We noemen ze 
hier kort. 
Beleidsmatige aanleidingen  
• Het oude Volkshuisvestingsplan dateert van 1998. Het werkveld is sterk gewijzigd. 

Bovendien is het plan gebaseerd op verouderd onderzoek. Inmiddels is een actueler 
beeld van de markt aanwezig (WoON 2006); 

• Er bestaat geen duidelijk actueel beeld van wat voor wie gebouwd moet worden, en 
waar het bestaande Rijswijk verbeterd zou moeten worden. Dat speelt bijvoorbeeld 
telkens als er concrete bouwlocaties ontwikkeld moeten worden.  

• Maatschappelijk snelle ontwikkelingen vragen om aanpasbaarheid van het 
woningbestand zoals toegankelijkheid en bruikbaarheid voor ouderen en invaliden, 
thuiswerken, inbraakveiligheid, telecommunciatieontwikkelingen enz. 

• De Regionale Woonvisie Haaglanden daagt gemeenten uit hun lokale visie op het 
wonen te formuleren.  

• Economische ontwikkelingen vragen om herbezinning van de functie van bepaalde 
gebieden en gebouwen, 

• Maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatproblemen en stijgende energieprijzen 
stellen ons voor de vraag of de kwaliteit van de voorraad nog wel toegerust is op de 
toekomst 

Dynamiek in maatschappelijk middenveld 
Daarnaast is het maatschappelijk veld de laatste jaren sterk in beweging. Dit vraagt om 
antwoorden van de gemeente, niet alleen inhoudelijk, maar ook qua proces en 
organisatie (taakverdeling):  
• De corporaties stellen hun strategisch voorraadbeheer en -beleid voor de 

middellange en lange termijn vast. Strategische keuzen liggen voor, ten aanzien van 
de woningvoorraad, maar ook ten aanzien van de ruimtelijke structuur van delen van 
de stad en het beheersen van de woonlasten door o.a. in te zetten energiebesparing 
Andere aanbieders van woondiensten gaan hun diensten aanbieden, zoals 
woonzorgaanbieders. Maar ook ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, 
welzijns- en gezondheidsvoorzieningen hebben invloed op keuzes voor het wonen. 
En zij willen zelf ook weten wat de gemeente wil. 

Herijking Toekomstarrangement Rijswijk: richtingwijzer voor sectorale plannen 
Van cruciaal belang is het herijkte Toekomstarrangement. Dit geeft voor de belangrijkste 
beleidsterreinen de koers weer die de gemeente in de komende jaren wil varen. Het 
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vormt het toetsingskader voor het maken van strategische keuzes, het bepalen van 
prioriteiten en het beoordelen van meer concrete projecten.  
Verschillende strategische programma's en kansrijke projecten zijn in het 
toekomstarrangement benoemd. Veel thema's uit het herijkte toekomstarrangement 
hebben, direct of indirect, een link met de thema's in de woonvisie. Daarom is het een 
belangrijk vertrekpunt voor de Woonvisie. 
 
Hoe maakte Rijswijk de Woonvisie? 

Voordat de woonvisie is opgesteld, is een kadernota opgesteld, waarin de belangrijkste 
keuzes op hoofdlijnen zijn gemaakt. De keuzes zijn voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Een analyse van de belangrijkste opgaven en mogelijkheden in Rijswijk ligt hieraan ten 
grondslag. Deze analyse is gebaseerd op:: 
• onderzoek binnen vele beschikbare bronnen (gemeente, corporaties, CBS, etc.); 
• afstemming met andere visies: bouwvisie op hoog- en laagbouw, herijking 

toekomstarrangement, wijkontwikkelingsplannen;  
• een serie interviews met stakeholders rond het wonen;  
• en overleg, in projectgroepverband (gemeente en corporaties) en met het 

'platformoverleg' (vertegenwoordigd door bestuurders van gemeente en corporaties). 
 
De keuzes op hoofdlijnen zijn vervolgens getoetst via: 
• een conferentie op 6 oktober 2006 met als thema ‘wonen en bouwen in Rijswijk’ 

onder het motto “Rijswijk, daar wil ik wonen!”; 
• Een publieksdag met gelijkluidend thema en motto op 28 oktober 2006 met daaraan 

gekoppeld: 
• Een mini-enquête onder de Rijswijkse bevolking. 
 
Op basis van de vastgestelde (en getoetste) keuzes op hoofdlijnen in de Kadernota, is 
een verdere uitwerking gemaakt: 
• uitwerking naar wijken en buurtprofielen 
• een concreet uitvoeringsprogramma voor de komende jaren; 
• de organisatie en het proces: de te zetten vervolgstappen om samen met de 

stakeholders te komen tot concrete afspraken en een werkbare taakverdeling. 
Deze onderdelen vormen de ingrediënten voor de woonvisie van de gemeente Rijswijk.  
 
Doelstelling van de woonvisie 
Raad en College van de gemeente Rijswijk hebben zelf duidelijk aangegeven waar de woonvisie 
aan moet voldoen. Zij hebben gezamenlijk besloten tot het opstellen van een lokale woonvisie, 
waarin in ieder geval over het volgende duidelijkheid wordt verschaft: 
• Een helder beeld van de knelpunten op de woningmarkt in Rijswijk. 
• Een beleidskader voor het formuleren van programmatische uitgangspunten voor de 

(her)ontwikkeling van woningbouwlocaties. 
• Inzicht in de taakstelling van diverse betrokken partijen bij de invulling van het woonbeleid. 
• Formuleren van hoofddoelstellingen en concrete actiepunten op het beleidsveld en de daaraan 

gerelateerde woningbouwplanning.  
• De woonvisie vormt de basis voor het opnieuw maken van prestatieafspraken met de 

corporaties. 
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Leeswijzer 

Deze woonvisie is opgebouwd uit drie delen: een visiedeel, een gebiedsgerichte 
uitwerking en een deel gericht op de uitvoering en organisatie daarvan. Voor deze 
driedeling is bewust gekozen.  
Zo ontstaat een document dat voor de langere termijn gezien kan worden als de visie op 
het wonen in Rijswijk (deel I). Het heeft een langere looptijd en behoeft pas na circa 5 
jaar een integrale herziening. 
Delen 2 en 3 moeten gezien worden als flexibeler werkdocumenten. Zij lenen zich goed 
als leidraad voor het concreet werken aan het wonen in de komende jaren. En zij lenen 
zich goed voor een tussentijdse monitoring: gaat het zoals we voorzien hebben, boeken 
we de juiste voortgang en gaan we op een goede manier met elkaar om? Deel 2 en 3 zijn 
flexibel en cyclisch van aard.  
 
Deel I   geeft de visie weer van Rijswijk op het wonen in brede zin. Deel I bestaat 

uit: 
• een samenvatting van de analyse (Wat is Rijswijk: een analyse, 

hoofdstuk 1); 
• de speerpunten van beleid (Wat wil Rijswijk zijn: de visie, hoofdstuk 

2); 
• een uitwerking naar doelgroepen op de woningmarkt, waaronder 

aandacht voor woonlasten middels investeringen in energiebesparing 
en duurzame energie (hoofdstuk 3); 

• een uitwerking naar fysieke en sociale investeringen, waaronder 
aandacht voor het bouwprogramma (hoofdstukken 4 en 5). 

 
Deel II  bestaat uit een gebiedsgerichte uitwerking: 

• koersen voor de verschillende woonmilieus in Rijswijk (hoofdstuk 6); 
• een overzicht van de 'hot spots' in de gemeente; waar moet het 

gebeuren? (hoofdstuk 7). 
 
Deel III  gaat in op de organisatie van het werken aan wonen en het komen tot 

concrete uitvoering (hoofdstuk 8): 
• naar een effectieve samenwerking (8.1). 
• het beschikbare instrumentarium van gemeente en andere partijen 

(8.2). 
• monitoring en evaluatie (8.3). 
• een uitvoeringsschema beleidsdoelen (8.4). 
• de investeringsagenda (8.5, uitwerking in SEV-experiment ). 
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1. Wat is Rijswijk: een analyse 

We beginnen bij de woonvisie niet vanuit het niets. Vanuit de herijking van het 
toekomstarrangement weet de gemeente in grote lijnen wat Rijswijk kenmerkt en waar 
het met de gemeente naar toe moet. Om meer zicht te krijgen op de uitgangssituatie van 
het wonen van Rijswijk, stellen we ons in dit hoofdstuk de vraag wat nu zo kenmerkend is 
voor Rijswijk en welke ontwikkelingen er in de gemeente en daarbuiten zijn. Als opmaat 
voor het maken van keuzes. 
 
1.1. Een blik op het huidige Rijswijk 

Een aantrekkelijke regio: compact, groen én alle voorzieningen 
Rijswijk ligt in een bijzondere regio: een compacte, stedelijke regio. Met natuurlijk veel 
bebouwing en wegen, maar ook met bijzondere recreatie en natuur: weidegebieden, het 
Groene Hart, een brede landgoederenzone en natuurlijk het duingebied en de lange 
Noordzeekust.  
En er zijn veel bedrijven en 
dienstverlening, met 
hoofdvestigingen of (Europese) 
regiokantoren van grote nationale 
en internationale bedrijven. De 
Utrechtse Baan (Den Haag, 
Voorburg), de Plaspoelpolder 
(Rijswijk), en het stationsgebied van 
Zoetermeer zijn zonder uitzondering 
A-locaties.  
Haaglanden biedt daarnaast winkels 
en  recreatie op grootstedelijke 
schaal (Den Haag centrum), sterke 
stedelijke centra (Delft, Zoetermeer) 
én volwaardige kleinere centra 
(dorpscentra van Voorburg, Rijswijk 
en Wassenaar en regionale centra 
als In de Bogaard, Leidsenhage en 
De Tuinen in Naaldwijk). 
 
Een eigen plek voor Rijswijk 
Rijswijk heeft een geheel eigen plek in de regio. Het is een groene, stedelijke gemeente 
tussen Den Haag en Delft met een eigen karakter.  
Groen is één van de grote kwaliteiten van het wonen in Rijswijk. Dit is niet alleen de 
beleving van de bewoners, het blijkt ook uit de cijfers: met 87 vierkante meter recreatief 
groen per inwoner is Rijswijk de groenste gemeente van Nederland. En dát in de 
Randstad! Beroemd zijn de landgoederen, zoals Steenvoorde, Overvoorde, het 
Julianapark en het Von Fisennepark. 
Maar Rijswijk draagt zeker ook zijn steentje bij op het gebied van werkgelegenheid. 
Rijswijk is aantrekkelijk voor bedrijven en dat blijkt ook uit het hoogste aantal 
arbeidsplaatsen per inwoner van Nederland. Ruim 38.000 arbeidsplaatsen tellen de 
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bedrijven in Rijswijk. De werkgelegenheid concentreert zich voor een groot deel in de 
Plaspoelpolder, Hoornwijck, de Broekpolder, rond het winkelcentrum "In de Bogaard" en 
nabij het openbaarvervoersknooppunt Generaal Eiserhowerplein. 
 
Plaspoelpolder: een sterke troef 
De Plaspoelpolder is goed ontsloten voor auto (A4, A13 en A12) en het openbaar vervoer (sneltrein 
en tramverbinding). De ca.100 ha. grote locatie huisvest ruim 400 organisaties, waaronder Shell en 
EPO als de twee grootste. Er werken in totaal bijna 22.000 mensen en er komen dagelijks 
bezoekers. Daarmee is het een van de grote werkgebieden in de regio van de Haaglanden. De 
Plaspoelpolder onderscheidt zich van andere werklocaties door de grootte, de bereikbaarheid, de 
diversiteit aan functies en door de internationale oriëntatie. 

 
Rijswijk biedt verder een breed scala aan goed bereikbare voorzieningen. Voor slechts 
enkele zaken, zoals een universiteit, een ziekenhuis of grootschalig entertainment, is 
Rijswijk aangewezen op de grotere steden, zoals Den Haag of Delft. Rijswijk heeft een 
uitgebreid en modern winkelapparaat (met name de oude dorpskern en In de Bogaard), 
voldoende scholen, sportvoorzieningen, horeca en cultuur. 
Kenmerkend voor Rijswijk is niet alleen het groene, stedelijke wonen, maar ook de goede 
bereikbaarheid (auto en openbaar vervoer). Rijswijk is een sterke forensengemeente – 
veel van de mensen die er werken wonen er niet, en vice versa. 
 
Mensen in Rijswijk: relatief oud, in kleine huishoudens 
Er zijn bijna 50.000 Rijswijkers, in een regio met een miljoen inwoners. In huishoudens 
uitgedrukt gaat het om circa 23.700 huishoudens in Rijswijk en bijna 460.000 in de regio 
Haaglanden. Tussen 2000 en 2005 daalde het aantal huishoudens met circa 900. De 
verwachte groei1 bleef uit, vooral door de gemeentelijke herindeling van Ypenburg (naar 
Den Haag). 
 
De leeftijdsopbouw van Rijswijk wijkt af van zowel de regio als Nederland. In Rijswijk 
wonen relatief veel 50-plussers; met name vanaf 65 jaar loopt het verschil op.  
 
Figuur 1.1: Gemeente Rijswijk. Bevolkingssamenstelling Rijswijk, Haaglanden, Nederland, 2007 
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1 Richting bijna 29.000 in 2015, regionale woonvisie Haaglanden 2003 
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Rijswijk kent een minder traditionele huishoudenstructuur dan het gemiddelde in 
Nederland: meer alleenstaanden, minder gezinnen met kinderen. Ze heeft daarmee een 
bevolkingssamenstelling die kenmerkend is voor een stedelijk gebied.  
 
Figuur 1.2: Gemeente Rijswijk. Huishoudenssamenstelling Rijswijk, Nederland, 2006 
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Bron: CBS, 2007 

 
Rijswijk kent een bevolking met een (regionaal gezien) hoog inkomensniveau. Het 
aandeel van de aandachtsgroep van beleid (huishoudens met een laag inkomen) in de 
Rijswijkse bevolking is met 24% van de huishoudens in 2006 aanzienlijk lager dan in de 
regio Haaglanden (31%). Het gaat om ongeveer 5.500 huishoudens.  
 
Rijswijk: deel van een open woningmarkt 
De woningmarkt van Rijswijk is een open markt. Vooral met de gemeenten in de regio 
Haaglanden is er een sterke relatie. Dat de woningmarkt regionaal werkt, bleek ook toen 
eind jaren ’90 een groter aantal woningen gerealiseerd werd dan gebruikelijk. Niet alleen 
binnen de gemeente kwam doorstroming op gang; vooral de migratie naar Rijswijk nam 
sterk toe. Rijswijk trekt mensen van alle leeftijden aan.  
Per saldo trokken meer mensen naar Rijswijk dan er weggingen; gemiddeld circa 150 
huishoudens per jaar (2000-2004). Rijswijk blijkt vooral in trek te zijn bij mensen uit grote 
steden (met name Den Haag en in mindere mate Delft, Rotterdam en Leiden). Veel 
Rijswijkers verhuizen naar gemeenten waar in de laatste jaren veel eengezinswoningen 
zijn gebouwd (Vinex-locaties): Pijnacker-Nootdorp (Delfgauw, Pijnacker-Zuid, Ypenburg), 
Zoetermeer (Oosterheem) en ook Den Haag (voorheen Leidschendam-Voorburg: 
Leidschenveen). Figuur 1.3 geeft deze stromen schematisch weer. 
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Figuur 1.3: gemeente Rijswijk. Migratie tussen gemeenten, 2000-2004, gemiddeld per jaar. 

Toelichting bij de cijfers: Den Haag  2010 Rijswijk betekent: Migratie van 2010 personen naar Rijswijk 
vanuit Den Haag. Naar Den Haag gingen er tegelijk  1365 vanuit Rijswijk. Per saldo gingen er 645 personen 
meer naar Rijswijk dan naar Den Haag. Bron: CBS 

 
Woningvoorraad: veel meergezinshuurwoningen 
Het karakter van Rijswijk wordt grotendeels bepaald door wat er in de naoorlogse 
uitbreidingen in de jaren ’50, ’60 en ‘70 gerealiseerd is: veel meergezinshuurwoningen, in 
het groen. Sinds de jaren ’80 zijn er meer eengezinskoopwoningen gebouwd in Rijswijk.  
Ten opzichte van de regio Haaglanden kent Rijswijk vooral weinig vooroorlogs, stedelijk 
woningaanbod, maar ook weinig (recente) eengezinskoopwoningen.  
 
Figuur 1.4: Gemeente Rijswijk. Samenstelling woningvoorraad vergeleken met Nederland. 
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Bron: CBS, 2007 

 
Kernvoorraad huurwoningen: voldoende voorraad, beperkte beschikbaarheid 
De sociale verhuurders in Rijswijk (Vidomes en Rijswijk Wonen) verhuren samen circa 
8.800 woningen tot de huurprijsgrens2, waarvan het grootste deel onder de 
aftoppingsgrens. 
  

                                                      
2 Huurprijsgrenzen (VROM, 2006) 
Tot de kwaliteitskortingsgrens     tot €339,08 
Kwaliteitskortingsgrens tot aftoppingsgrens (kernvoorraad)  €339,08 tot €485,33/€520,12 
Aftoppingsgrens tot de huurprijsgrens (sociale voorraad)  €485,33/€520,12 tot €615,01 
Boven de huurprijsgrens     vanaf €615,01 
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Figuur 1.5: verdeling van de voorraad van Rijswijk Wonen en Vidomes in Rijswijk, 2004. 
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Bron: SVH 2004, VROM 2006. 
 
Op basis van de beschikbare bronnen3 kunnen wij een aantal conclusies trekken: 
1. Er is een relatief grote sociale voorraad (tot huurprijsgrens) ten opzichte van de 

aandachtsgroep. Er zijn dus relatief veel goedkope woningen.  
2. De sociale voorraad is sterk gericht op de goedkoopste klasse (tot € 485,33/ € 

520,12). In het segment daar boven is er veel minder voorraad (zie Figuur 1.5). En 
deze voorraad is ook nog eens sterk geconcentreerd in een beperkt aantal wijken 
(jaren ‘50 en ‘60). 

3. Beschikbaarheid van de kernvoorraad: een deel van de sociale woningvoorraad 
wordt in Rijswijk bewoond door huishoudens die niet direct horen tot de 
aandachtsgroep. Er zijn huishoudens die zich op basis van hun inkomen een 
duurdere huur- of koopwoning kunnen permitteren. Maar de keuzemogelijkheden 
voor deze groep mensen zijn beperkt (door de te eenzijdige woningvoorraad). Veel 
groepen huishoudens zijn dus (min of meer noodgedwongen) aangewezen op de 
sociale woningvoorraad. Het bieden van meer keuze voor deze groepen in de eigen 
wijken en het beschikbaar krijgen van de kernvoorraad is in Rijswijk daarom een 
grote opgave. 

 
Anti-segregatiebeleid 
Op regionaal niveau hebben gemeente en corporaties afspraken gemaakt om segregatie van 
doelgroepen te voorkomen. Een ruime voorraad betaalbare woningen, verspreid over gemeenten 
en wijken, draagt bij aan een betere mix van doelgroepen.  Daar waar op dit moment nog sprake is 
van een concentratie van goedkope huurwoningen, is het goed als ook mensen met een hoger 
inkomen in de wijk blijven wonen (binden van 'stijgers'). Dat zorgt voor een evenwichtiger 
bevolkingssamenstelling in die eenzijdige wijken. 

 
Stedelijke vernieuwing aan de orde 
Rijswijk heeft aan het begin van dit decennium al plannen opgesteld voor stedelijke 
vernieuwing, met name om de eenzijdigheid van de woningvoorraad in de vroeg-
naoorlogse wijken te doorbreken. In samenspraak met corporaties, bewoners en 
organisaties zijn voor de wijken Te Werve, Steenvoorde-Zuid, Kleuren- en Artiestenbuurt 
en Muziekbuurt wijkontwikkelingsplannen (WOP's) opgesteld, met concrete maatregelen. 
Deze WOP's hebben een planhorizon tot 2010. De programma's tot 2010 worden 
voortgezet. In deel II (gebiedsgerichte uitwerking) van deze woonvisie kijken we verder 
vooruit.  
 

 

                                                      
3 CBS, WBO, Regiovisie Haaglanden, Rijswijk Wonen, Vidomes 
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Stedelijke vernieuwing in Rijswijk 
De maatregelen volgens de WOP’s4 richten zich op woningbouw en woningverbetering maar ook 
op het toevoegen van functies en verbetering van de leefomgeving. Een samenvatting van de 
maatregelen, voor zover gericht op het wonen: 

Kleurenbuurt en 

artiestenbuurt 

Portieketageflats verkopen 

Te Werve Nieuwbouw Johan Braakensieklaan (nieuw appartementencomplex, de 

Sfinx) 

 Diverse sloop-/nieuwbouwplannen (portiekflats) 

Muziekbuurt Sloop en nieuwbouw  

Steenvoorde – Zuid Renovatie, groot onderhoud, herinrichting flats, woningverbetering 

 Verkoop huurwoningen  

 Woonservicezone  
Bron: CSV Rijswijk, 2006 

 
1.2. Een blik in de toekomst: relevante ontwikkelingen 

Groei met 250 huishoudens per jaar 
Volgens actuele prognoses groeit het aantal huishoudens van Rijswijk in de toekomst 
verder door: tussen 2005 en 2015 met circa 2.500 huishoudens. Er is dus in die periode 
een uitbreiding van de woningvoorraad nodig met 2.500 woningen (circa 250 per jaar). 
Gelet op de bouwproductie in het verleden, de bouwmogelijkheden in de komende jaren 
(circa 2.700 nieuwbouw tot 2012 op nu bekende bouwlocaties) en de plannen voor 
herstructurering (sloop: ruim 550 woningen) betekent dit een verhoging van de 
(uitbreidings)productie in de komende jaren met circa 500 woningen tot 2012.  
 
De jaarlijkse planning tot 2012 lijkt voldoende om deze groei op te vangen, al moet een 
duidelijke slag om de arm gehouden worden: vertraging bij bouwprojecten is eerder regel 
dan uitzondering.  Het bouwen en verbouwen van de woningvoorraad in Rijswijk kent een 
grillig verloop: forse nieuwbouwproductie aan het einde van het vorige millennium, nog 
weinig sloop en een forse terugval in productie in het begin van deze eeuw. Per saldo 
kwamen er de afgelopen tien jaar gemiddeld jaarlijks circa 210 woningen bij. 
In de komende jaren ziet de planning er anders uit. Een forsere nieuwbouwproductie, 
maar ook een hoger sloopprogramma. Per saldo is de uitbreiding van de woningvoorraad 
wel wat hoger. Maar het grote verschil is dat werk wordt gemaakt van de 
kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad. De aanpak van verschillende 
wijken komt de komende jaren op stoom, geheel volgens de bedoelingen van de 
Stedelijke Vernieuwing en het recente advies van de Herijking Toekomstarrangement.   

                                                      
4 Onder deze categorie wijken valt ook nog Steenvoorde-Noord. Voor deze wijk is geen WOP opgesteld. In de 

visie wordt Steenvoorde-Noord samen met Steenvoorde-Zuid als één wijk behandeld. 
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Figuur 1.6: Gemeente Rijswijk. Ontwikkeling van de woningproductie, 1995-2011. 
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Bron: gemeente Rijswijk, 2007 

 
Toename kleine huishoudens, gezinnen trekken weg 
Verwachtingen over de samenstelling van de huishoudens in Rijswijk zijn op basis van 
prognoses helder: met name het aantal kleine huishoudens tussen 55 en 75 jaar neemt 
sterk toe en in mindere mate het aantal jongere kleine huishoudens. In de prognose van 
2005 valt het aantal gezinnen fors lager uit dan eerder verwacht.  
 
Tabel 1.1: Gemeente Rijswijk. Indicatie van de groei van huishoudentypen 2005-2015 

Groei / Type 

huishouden 

1+2 pers. 

tot 25 jaar 

1+2 pers. 

25-55 jaar 

1+2 pers. 

55-75 jaar 

1+2 pers. 

75+ 

Gezinnen 

tot 45 jaar 

Gezinnen 

45+ 

Totaal 

Prognose 2005 +340 +695 +1.920 +40 -250 -240 +2.505 

Prognose 2003 +390 +1.000 +1.610 +240 +150 +440 +3.830 
Bron: PRIMOS-huishoudensprognose 2003, 2005, bewerking Companen 

 
Onder gelijkblijvende omstandigheden (vooral: gebrek aan grondgebonden 
gezinswoningen, maar ook meer urbane woningen in een aantrekkelijk milieu) kiezen 
deze huishoudens eieren voor hun geld en vertrekken naar elders. Het binden van deze 
middenklasse aan Rijswijk en aan de wijken, is vanuit het oogpunt van een evenwichtige 
bevolkingsopbouw van belang voor Rijswijk. 
 

Vraag naar meer koop, meer luxe huur, meer eengezins 
In gemeenten met een sterk vergrijzende bevolking en een groei van het aantal kleine 
huishoudens is meestal grote vraag naar betaalbare meergezinshuurwoningen. Rijswijk 
kent echter geen grote knelpunten; zowel vraag als aanbod zijn groot en de slaagkans 
van woningzoekenden naar dit type woningen is redelijk. Maar, past de woningvoorraad 
wel bij de vraag in de toekomst? Een aantal conclusies: 
• er is een ruime voorraad aan bereikbare huurwoningen. Die voorraad bestaat echter 

voor circa 80% uit portiekflats uit de jaren ’50 en ’60. In kwantitatieve zin is er 
voldoende aanbod, het type woning is echter steeds minder passend. Dit heeft te 
maken met de woningen, maar ook met woonwensen: ook de aandachtsgroep 
vergrijst en dat heeft effect op de woonwensen (meer voor ouderen geschikte 
woningen). 
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• starters hebben in de huursector in Rijswijk een grotere slaagkans bij het vinden van 
een woning dan doorstromers, maar ook voor hen zijn er wachtlijsten. 
Eenpersoonshuishoudens tot 25 jaar vragen vooral om een betaalbare 
meergezinshuurwoning, maar ook grondgebonden woningen zijn gewenst. 
Samenwonende huishoudens tot 25 jaar geven massaal de voorkeur aan een 
koopwoning; waaronder ook een eengezinswoning. Het aanbod van dát type 
woningen is beperkt. 

• kleine huishoudens 25-55 jaar: De inkomens en de kwalitatieve eisen liggen 
doorgaans hoger dan bij de starters. Voor 'kwaliteitszoekers' binnen deze groep is 
het aanbod (middel)dure kwaliteitsappartementen en grondgebonden woningen 
beperkt. 

• gezinnen: Gezinnen kunnen in Rijswijk moeilijk hun woonwensen vervullen. De 
meeste gezinnen vragen een koopwoning en het aanbod daarvan is beperkt. 
Hierdoor ontstaat trek naar ‘suburbia’; de grote uitleglocaties in de regio. 

• ouderen: De groep ouderen is divers: arm en rijk, mobiel en minder mobiel. Er is een 
toenemende vraag naar specifieke voorzieningen, in de woning en omgeving, zoals: 
- Toegankelijkheid van de woning (nultreden, drempelvrij); 
- Mogelijkheden voor zorg aan huis (domotica, zorg op afroep); 
- Nabijheid van voorzieningen (dagelijkse behoeften, zorgfuncties); 
- Kwaliteit van de woonomgeving; 
- Mogelijkheid tot behoud van sociale contacten en vertrouwde omgeving. 
Dit vraag om een andere kwaliteit meergezinswoningen en omgeving. 

 
Meer kwaliteit gevraagd 
Wat betekenen de wensen van de verschillende doelgroepen nu voor de segmenten op de totale 
woningmarkt? Samengevat is er vooral een tekort aan: 
• Dure huurwoningen, meergezins en grondgebonden (senioren, jongere kleine huishoudens). 
• Dure eengezins koopwoningen (gezinnen, jongere kleine huishoudens) 
• Goedkope eengezins koopwoningen (samenwonende starters) 
• Goedkope en middeldure aangepaste woningen (senioren, aandachtsgroep) 
Een groter aanbod dan vraag zien we bij: 
• Goedkope meergezins huurwoningen (niet aangepast / niet aanpasbaar) 

 
1.3. Samengevat: sterkten en zwaktes, de opgaven 

Voorgaande beschouwingen leveren een beeld op van Rijswijk: van haar sterktes, haar 
zwaktes, en ook van de veranderende omstandigheden op het gebied van het wonen 
waar zij de komende jaren mee te maken krijgt. We vatten het geheel hier nog eens 
puntsgewijs samen. Waar moet Rijswijk in haar Woonvisie rekening mee houden, waar 
moet zij een antwoord op geven? 
 
Sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen 
Vanuit de diverse analyses en de bronnen die ter beschikking staan, zijn de volgende 
sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen voor het wonen in Rijswijk op te 
maken. 
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De opgaven 
De visie en de uitwerking ervan moet inspelen op de volgende opgaven: 
 
1. De kwaliteiten van Rijswijk 

• Een eigen plek met identiteit in de regio. 
• Een stad met verschil: de wijken. 
• Een groene stad. 
• Een stad met veel werkgelegenheid en voorzieningen. 
• Een bereikbare stad. 

2. De veranderende bevolking 
• Veel en een toenemend aantal kleine huishoudens. 
• Een verdergaande vergrijzing van de bevolking. 
• Het (noodgedwongen) vertrek van (startende) huishoudens. 

3. De woonwensen in de toekomst 
Meer behoefte aan: 
• Middeldure en dure huurwoningen (grondgebonden en gestapeld). 
• Dure grondgebonden koopwoningen. 
• Goedkope grondgebonden woningen. 
• Goedkope en middeldure woningen voor senioren. 

4. Overige knelpunten  
• Een groot aanbod van naoorlogse meergezins huurwoningen, geconcentreerd in eenzijdig 

samengestelde woonwijken. 
 

Sterkte 
• Bereikbaarheid auto en OV 
• Tevredenheid leefklimaat 
• Groene woonmilieus, compacte stad 
• Goede voorzieningen 

Zwakte 
• Eenzijdige woningmarkt: goedkope 

huurwoningen 
• Huisvesting voor ouderen onvoldoende 
• Onvoldoende perspectief voor stijgers 

Kans 
• Herstructurering woonwijken (WOP) 
• Revitalisering randzones rond kantoren- 

en bedrijvenlocaties t.b.v. woningbouw 
• Nieuwe locaties voor wonen en werken 
• Gebruikswaarde groen vergroten. 

Bedreiging 
• Uitstroom gezinnen 
• Veel empty-nest gezinnen in 

eengezinswoningen 
• Spanning op de koopmarkt 
• Verstedelijking, verkeersdruk, aantasting 

leefmilieu. 
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2. Wat wil Rijswijk zijn: de visie 

Rijswijkers zijn heel tevreden over het wonen in hun gemeente, zo bleek in 2005 uit de 
stadsenquête. De meeste Rijswijkers willen er dan ook graag blijven wonen. De 
gemeente Rijswijk ziet het zorgen voor voldoende goede woningen in een prettige 
omgeving, voor alle inwoners, als haar verantwoordelijkheid. De sterke kanten van 
Rijswijk moeten daarbij verder worden uitgebouwd en de minder sterke kanten en 
knelpunten moeten worden omgebogen c.q. opgelost.  
 
Dat vraagt om heldere keuzes, maar wel met oog voor de realiteit! Immers niet iedere 
keuze is zomaar te realiseren. De fysieke mogelijkheden zijn begrensd, door historisch 
gegroeide bebouwing en structuren. En sturing op de woningmarkt is ook niet 
onbegrensd: Rijswijk is bijvoorbeeld onderdeel van een grotere stedelijke regio, met veel 
verhuisbewegingen over wijk- en gemeentegrenzen heen. De gemeente heeft daar niet 
altijd invloed op. Het aantal woningen dat je kunt bouwen, is een fractie van de totale 
woningvoorraad. En aanpakken van die voorraad kent ook zijn grenzen. 
 
Uitgangspunten voor de visie op het wonen zijn de opgaven zoals die in het vorige 
hoofdstuk zijn geformuleerd: 
• versterken van de kwaliteiten, de identiteit (groen, verschil tussen wijken, werken).  
• inspelen op de veranderende bevolkingssamenstelling (vergrijzing, wegtrekkende 

gezinnen) 
• inspelen op de veranderende woonwensen  
• oplossen van knelpunten (met name aanpak van eenzijdig samengestelde wijken). 
 
2.1. Motto's: stijging en binding, ruimte voor dynamiek 

Rijswijk staat voor een grote opgave, die met name in het bestaand stedelijk gebied moet 
worden opgelost. Daar ligt de sleutel voor plezierig wonen in Rijswijk. De aanpak van 
stedelijke vernieuwing in brede zin (niet alleen fysiek, en niet alleen in bestaand stedelijk 
gebied) staat centraal. Rijswijk kiest daarbij voor twee vernieuwende motto's:  
• stijging en binding. 
• ruimte voor dynamiek. 
 

 
 

 
De VROM-raad heeft onlangs in haar advies rapport 'Stad en stijging' de stedelijke 
vernieuwing van een nieuwe dimensie voorzien. Een aantal elementen hieruit is kansrijk 
voor de opgave waar Rijswijk voor staat.  
 
Een evenwichtige stedelijke vernieuwing zet in op huidige bewoners én op bewoners die 
binnen de stad een wooncarrière willen maken. Dit noemt de raad het doel van stijging 
en binding. Bij een grotere samenhang in de maatregelen voor stijging en binding 
kunnen deze elkaar versterken en kan stedelijke vernieuwing een impuls krijgen. Zo zijn 
er nu nog wijken waarin gesloopt en gebouwd wordt voor bewoners uit de wijk die wat 
meer te besteden hebben, terwijl op datzelfde moment de havo/vwo-school de wijk 

Stijging en binding 
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verlaat. Stijging en binding zijn goed te combineren met het huidige dominante motief 
binnen de stedelijke vernieuwing: de realisatie van aantrekkelijke, onderscheidende 
wijken (kwaliteit en identiteit!). Een aantrekkelijke buurt maakt het mogelijk met plezier te 
wonen. Een differentiatie aan woontypen en goede voorzieningen maakt het mogelijk om 
de wooncarrière in de wijk voort te zetten, ook voor 'stijgers'. En daar zit juist één van de 
voornaamste knelpunten in Rijswijk: mensen in eenzijdig samengestelde wijken met een 
gestegen sociaal-economisch perspectief hebben in Rijswijk te weinig alternatieven. Ze 
blijven zitten, of ze trekken naar elders.  
 
Het behoud van de sociale stijgers, oftewel de nieuwe middenklassengroepen, is van 
belang als het sociale kapitaal van de stad. Het zijn kritische consumenten die weten te 
organiseren hoe hun omgeving verbeterd kan worden. Tevens zijn ze van belang voor de 
sociale stijging van anderen. Het is de opgave voor stedelijke vernieuwing om de sociale 
stijgers met een stedelijke woonvoorkeur aan de wijk te binden. De stedelijke 
vernieuwingsoperatie moet daarom gericht zijn op de condities waaronder bewoners in 
de stad willen blijven wonen, ook op het moment dat het hen maatschappelijk beter gaat. 
 

 
 

 
Een tweede bindende motto vatten we samen onder de noemer 'ruimte voor dynamiek'. 
Dit heeft verschillende aspecten. 
• Rijswijk moet zorgen voor voldoende uitbreiding van de woningvoorraad om de 

groeiende woningbehoefte in kwantitatieve zin op te vangen: ruimte voor de 
groeiende behoefte. 

• Met het bieden van voldoende en juiste woningen op de juiste plek kan kansen 
geboden worden voor doorstroming uit bestaande wijken, zo mogelijk in de eigen 
wijk: ruimte voor de verschillende doelgroepen en woonwensen (stijging en binding!). 

• Met het bieden van keuzemogelijkheden kan het proces van herstructurering van 
wijken ruimte worden geboden: ruimte voor herstructurering (met versterking van de 
identiteit van wijken). 

• In nauwe samenhang met die herstructurering kan de vernieuwing van de sociale 
woningvoorraad een kans worden gegeven: ruimte voor vernieuwing in de sociale 
sector. 

 
 
2.2. Drie doelstellingen van beleid 

De hierboven beschreven opgaven voor Rijswijk zijn als volgt samengevat in 
doelstellingen, die in de volgende hoofdstukken worden uitgewerkt: 
1. Voldoende, goede woningen voor de doelgroepen op de woningmarkt… 
De gemeente Rijswijk wil de keuzemogelijkheden voor de verschillende huishoudens in 
Rijswijk vergroten, zodat er voldoende goede woningen voor alle inwoners zijn. Dat 
betekent het volgende: 
• Rijswijk is aantrekkelijk voor met name kleine huishoudens, van jong tot oud. Het 

bieden van een goede woning en een goed woonklimaat voor de kleine huishoudens 
is belangrijk. Aandacht vraagt dan zeker de woonsituatie van de stijgers, het groot 

Ruimte voor dynamiek 
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aantal oudere mensen in Rijswijk en het zorgen voor welzijn en zorg in de directe 
woonomgeving.  

• Rijswijk wil ook ruimte bieden aan gezinnen (vaak ook stijgers). Zij kunnen nu vaak 
niet de gewenste (vaak grondgebonden) woning vinden. Mogelijkheden om voor 
voldoende aanbod te zorgen moeten worden benut: in het huidige Rijswijk (via 
doorstroming in de eengezinssector) waar mogelijk. Maar ontwikkeling van Rijswijk 
zuid is cruciaal. 

• Rijswijk vervult een (ook regionaal) belangrijke rol in goed wonen voor mensen met 
een lager inkomen. De goedkopere woningen zijn voor deze groep van grote 
waarde. Rijswijk wil deze rol blijven vervullen. Maar er moet dan wel iets gebeuren: 
de kwaliteit kan beter, en mensen die er wonen moeten ook kansen krijgen naar een 
andere woning te verhuizen (binden, zo veel mogelijk in de eigen wijk).  

• Rijswijk is naast woonstad ook werkstad. Rijswijk wil ook voor de werkenden die nu 
buiten Rijswijk wonen goede woonruimte bieden (binden).  

 
2. Fysiek investeren in sterke woonmilieus 
Goed wonen is meer dan stenen stapelen. De woonomgeving speelt net zo goed een 
grote rol; ligging, uitstraling en karakter van woonmilieus zijn daarin heel belangrijk. Er is 
behoefte aan gevarieerde woonmilieus met een eigen karakter, van stedelijk tot 
suburbaan en groen. De gemeente werkt daarom aan: 
• Meer contrast en variatie in het palet aan Rijswijkse woonmilieus. Dat betekent: 
• Behoud van kwaliteit in goede woonmilieus. Een aantal woonmilieus heeft al grote 

kwaliteit (bijvoorbeeld Leeuwendaal, Oud-Rijswijk of - meer recent - De Strijp en 
Vrijenban).  Behoud van het karakter is hier de insteek. 

• Meer variatie en kwaliteit in vroegnaoorlogse wijken. Per gebied zijn de kansen 
sterk verschillend.  

• Benutten van kansen voor bijzondere woonmilieus. Naast de verschillende 
woonmilieus binnen Rijswijk zijn er bijzondere gebieden met grote 
ontwikkelingspotentie voor onder meer het wonen. Het kan gaan om assen, 
knooppunten, locaties waar werken en wonen een meerwaarde biedt, et cetera. 

• Ontwikkelen nieuw 'landelijk-stedelijk woonmilieu' (suburbaan nieuwe stijl). 
Uitbreiding buiten het stedelijk gebied is 
onvermijdelijk als Rijswijk haar doelstellingen 
van beleid wil realiseren. Daar liggen ook 
kansen voor het creëren van een speciaal 
woonmilieu. Dit betekent nu al een forse inzet op 
het voorbereiden van de ontwikkeling van deze 
locaties, om ze zo snel mogelijk beschikbaar te 
laten komen. Zelfs dan zal het nog de nodige jaren duren voor er gebouwd kan 
worden! 

• Groen als belangrijke drager. Het groene karakter is een sterkte van Rijswijk. Waar 
mogelijk staat behoud en betere kwaliteit van het groene karakter voorop. Dat 
betekent niet dat al het groen 'op slot' gaat. Het betekent wel dat opofferen van groen 
alleen bespreekbaar is als dit gecompenseerd wordt, in kwantiteit en / of kwaliteit. 

3. Sociaal investeren: aanpak van wijken, wonen, welzijn en zorg 
Wonen is dus meer dan stenen stapelen. Het werken aan kwaliteit in nieuwe en 
bestaande wijken is dan ook breder van nieuwbouw, slopen en renoveren. Het gaat ook 
om investeren in sociaal opzicht. Een belangrijke ontwikkeling is de toename van 

De enquête onder de bewoners 
van Rijswijk wees uit, dat 
ongeveer de helft van de inwoners 
uitbreiding van Rijswijk geen 
probleem vindt; de andere helft 
wel. Áls er dan uitgebreid wordt, 
zijn de locaties Sion en 't Haantje 
acceptabel.
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huishoudens met een zorg- en welzijnsbehoefte. Dit betreft huishoudens in alle 
leeftijdscategorieën (nadruk op ouderen). Bij deze groep is, naast de vraag naar goed en 
veilig wonen en zorg- en welzijnsdiensten, ook de woonomgeving van groot belang.  
 
2.3. Het vervolg: De Samenhang 

Om deze visie een helder vervolg te geven, geven we in een blok de samenhang tussen 
het motto, de opgaven en de doelstellingen weer. Ieder hoofdstuk in het vervolg van deze 
visie begint met dit blok (zie hieronder). Met telkens in blauw aangegeven hoe het 
betreffende hoofdstuk past in De Samenhang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Samenhang 
 
Motto:    stijging/binding en ruimte voor dynamiek 
Opgaven:  versterken van kwaliteiten, de identiteit.  

inspelen op veranderende bevolking. 
inspelen op veranderende woonwensen. 
oplossen van knelpunten. 

Doelstellingen:  Hoofdstuk 3: Voldoende woningen voor doelgroepen. 
Hoofdstuk 4: Fysiek investeren in sterke woonmilieus. 
Hoofdstuk 5: Sociaal investeren. 
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3. Doelgroepen op de woningmarkt 

 
 
In dit hoofdstuk werken we de eerste doelstelling verder uit. Aan bod komen: 
• Kleine huishoudens. 
• Gezinnen. 
• Mensen met een laag inkomen. 
• Wonen voor werkenden. 
 
3.1. Kleine huishoudens 

Tot 25 jaar (starters) 
Jongere huishoudens, waaronder starters op de woningmarkt, zorgen voor 
verscheidenheid in de gemeente en haar wijken en voor behoud van sociale verbanden. 
Bovendien is deze groep hard nodig voor het verenigingsleven in Rijswijk. Het zijn de 
(potentiële) stijgers, en het zijn de werkenden in Rijswijk.  
Het primaire belang van de meeste jonge huishoudens is: het vinden van een 
zelfstandige, veelal betaalbare woning. De groep groeit in omvang en de vraag naar  
betaalbare huur- en koopwoningen blijft dan ook bestaan. En dan beslist niet alleen in de 
appartementensector! Kleinere huishoudens hebben ook behoefte aan grondgebonden 
woningen. 
 
Rijswijk wil de kansen voor deze groep vergroten door: 
• het handhaven van een deel van de ruime voorraad portieketagewoningen en andere 

goedkope appartementen en zo mogelijk gericht toewijzen. 
• het vergroten van de dynamiek in deze voorraad door het bieden van alternatieven 

voor 'stijgers' en ouderen (strategisch bouwen voor doorstroming). 
• het aanpassen van de bestaande woningvoorraad voor jongeren in daarvoor 

geschikte wijken in Rijswijk ("upgraden", leegstaande kantoorpanden voor jongeren 
bestemmen).  

• het realiseren van voor starters geschikte koopwoningen via nieuwbouw en door 
verkoop van huurwoningen, met flexibele eigendomsverhoudingen (Te Woon). 

• Daarnaast is een aantal flankerende maatregelen het onderzoeken waard (labelen 
van woningen, doorstroompremie voor zittende huurders).  

 
Huishoudens 25-55 jaar: de 'stijgers' 
De groep kleine huishoudens tussen 25 en 55 jaar vormt een grote groep in Rijswijk. En 
de groep groeit verder in de komende tien jaar. Binnen deze groep is sprake van een 

De Samenhang 
 
Motto:    stijging/binding en ruimte voor dynamiek 
Opgaven:  versterken van kwaliteiten, de identiteit.  

inspelen op veranderende bevolking. 
inspelen op veranderende woonwensen.  
oplossen van knelpunten. 

Doelstellingen:  Hoofdstuk 3: Voldoende woningen voor doelgroepen. 
Hoofdstuk 4: Fysiek investeren in sterke woonmilieus. 
Hoofdstuk 5: Sociaal investeren. 
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wens naar meer kwaliteit. Zij wonen nu bijvoorbeeld in een goedkope 
portieketagewoning, en hebben de wens én vaak de financiële mogelijkheden om 
kwalitatief beter te wonen. Maar geschikte alternatieven ontbreken. We hebben het dan 
vooral over appartementen in de categorie tussen € 420,= en € 609,= per maand, of tot 
circa € 250.000,=, maar ook over grondgebonden woningen in dit prijssegment. 
 
Rijswijk wil de kansen voor deze groep vergroten door: 
• het toevoegen van nieuwe, middeldure appartementen aan de voorraad (zorgt ook 

voor doorstroming).  
• het toevoegen van grondgebonden woningen aan de voorraad. Op korte termijn zal 

dat alleen kunnen in bestaand stedelijk gebied, waardoor de mogelijkheden relatief 
beperkt zijn. Op langere termijn zijn er buiten bestaand stedelijk gebied meer 
mogelijkheden.  

 
Kleine huishoudens 55+: de 'empty-nesters' 
De vergrijzing zal de komende jaren doorzetten. En daar liggen ook kansen (ze zorgen 
voor stabiliteit, hebben zorg voor de omgeving, zijn steeds mobieler, vermogender en 
actiever: grijs talent!). 
Een belangrijk deel van de senioren woont nu in een van de vele portiekflats die Rijswijk 
rijk is, maar een deel woont ook in 
de eengezinskoopwoningen (vaak 
de 'empty-nesters'). Velen zijn daar 
nu nog tevreden, maar er is een 
groeiende vraag naar meer kwaliteit 
en comfort. Bovendien: bij 
toenemende zorgbehoefte wordt het 
steeds moeilijker om zonder 
problemen in een niet-geschikte 
woning te blijven wonen. De 
bestaande voorraad is nu nog niet voldoende toegerust op de vraag, maar biedt wel veel 
potentie. Tegelijk zal nieuwbouw ook nodig zijn, om in de groeiende vraag te voorzien. 
 
Rijswijk wil de kansen voor deze groep vergroten door: 
• Opplussen van woningen, daar waar nuttig. De corporaties willen investeren in het 

realiseren van geschikte woningen voor ouderen als andere betrokken partijen 
(welzijn en zorg) ook in de betreffende wijken investeren. 

• Nieuw aanbod op strategische plekken (ook bij sloop portiekflats). Kwalitatieve 
randvoorwaarden zijn (zie ook de visie van de Bewonersvereniging Rijswijk):  
- moderne appartementen van goede kwaliteit, die voorbereid zijn op zorg en 

service aan huis; 
- met voldoende ruimte, zowel in de woning als buiten; 
- voor ouderen met een lager inkomen voldoende nultredenwoningen; 
- maar ook aanbod voor meer vermogende senioren; 
- strategisch gelegen nabij voorzieningen; 
- aanbod creëren binnen de eigen wijk (binding!). 

 
 
 

Woonwensen verschillen per senior
De vitale senior (meestal 55-75 jaar) met een hoog 
inkomen of veel vermogen: hoge kwaliteitseisen, 
relatief grote woningen (luxe appartementen met 
een forse buitenruimte), zowel huur als koop. 
De vitale senior met een lager inkomen of weinig 
vermogen: kwaliteitseisen, voldoende ruimte en 
comfort én betaalbaar (vooral huur). 
Senioren met een zorgvraag (grootste groep is 75-
plus): kwalitatief goede woningen, met  welzijn en 
zorg (zie verder hoofdstuk 4). 
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Maatregelen voor kleine huishoudens 
1. Geschikte voorraad portieketagewoningen gedeeltelijk handhaven (en labelen). 
2. Strategisch nieuw bouwen voor meer doorstroming; 
3. Aanpassen bestaande woningvoorraad (“upgraden” van bestaande woningen voor meer 

doorstroming, leegstaande kantoren ombouwen voor jongeren); 
4. Realiseren van voor starters geschikte koopwoningen (via nieuwbouw en verkoop 

huurwoningen, met flexibele eigendomsvormen); 
5. Diverse flankerende maatregelen (labelen van woningen, ‘doorstroompremie’ aan zittende 

huurders, startersleningen).  
6. Toevoegen van nieuwe, middeldure appartementen; 
7. Waar mogelijk en passend ook grondgebonden woningen toevoegen. 
8. Opplussen van woningen; 
9. Nieuw aanbod op strategische plekken. 

 
 
3.2. Gezinnen 

Deze voor Rijswijk belangrijke groep ontbeert voldoende aantrekkelijke alternatieven. 
Een overigens bekend fenomeen in stedelijk gebied. Op zich zijn die alternatieven er wel 
(bijvoorbeeld Leeuwendaal), maar voor jonge, startende gezinnen zijn deze woningen 
echter doorgaans niet betaalbaar. En in (te) beperkte mate komen er goedkopere 
eengezinswoningen vrij. Velen wijken daarom uit naar Vinex-locaties, zoals Ypenburg en 
Leidscheveen. Rijswijk wil die alternatieven bieden.  
 
Rijswijk wil de kansen voor deze groep vergroten door: 
• strategisch te bouwen voor de doorstroming uit voor gezinnen geschikte woningen. 

Bouwen voor senioren is dan belangrijk.  
• toevoegen van eengezinswoningen in bestaand stedelijk gebied (op 

herstructureringslocaties en in transformatiegebieden). De mogelijkheden zijn echter 
beperkt.  

• aanvullend toevoegen van woningen buiten bestaand stedelijk gebied.  Geschikte  
locaties komen pas op termijn beschikbaar (Sion en 't Haantje). Een zo spoedige 
mogelijke ontwikkeling van deze locaties is cruciaal om voor Rijswijk belangrijke 
doelgroepen (gezinnen, werkers, stijgers) aan de stad te binden. 

 
Maatregelen voor gezinnen 
10. Strategisch bouwen voor doorstroming uit eengezinswoningen (bouwen voor senioren). 
11. In herstructurerings- en transformatiegebieden toevoegen van eengezinswoningen. 
12. Uitbreidingslocaties ontwikkelen (m.n. Sion en 't Haantje).  

 
3.3. Mensen met een laag inkomen: de aandachtsgroep 

Het bieden van voldoende huisvestings-
mogelijkheden voor de aandachtgroep van 
beleid (mensen met een laag inkomen) is de 
kerntaak van gemeenten en corporaties, in 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar 
hoe bepalen we een lijn in het specifieke geval 
van Rijswijk? Rijswijk ligt in een 
woningmarktgebied met veel verhuizingen 
over de gemeentegrenzen heen. En de grote 
voorraad huurwoningen in Rijswijk trekt veel 

Ook de ‘lagere’ middeninkomens, tot 
circa 1,5x modaal, zijn vaak aangewezen 
op de sociale huurvoorraad. De 
corporaties in de regio Haaglanden 
pakken dit signaal reeds op, door tot en 
met 2009 voor deze inkomensgroep 
minimaal 20% van de afgesproken 
nieuwbouwproductie in het middeldure 
segment (€156.000 tot €205.000 / 
€226.000,= bij koopwoningen te 
realiseren. 
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huishoudens uit Den Haag, zo blijkt uit cijfers van woonruimtebemiddeling in de regio. 
Aanbod creëert dus ook vraag. 
Grootschalige krimp van de kernvoorraad (mocht dat wenselijk zijn) zal de toestroom van 
lagere inkomens weliswaar beperken. Maar de mogelijkheden van mensen met een laag 
inkomen die nu al in Rijswijk wonen, worden daarmee evenzeer beperkt. Dat is niet 
wenselijk, gezien de wachttijden. Daarom hanteren we het volgende uitgangspunt: 
 
Uitgangspunt voor de voorraad sociale huurwoningen: 
Om ook op termijn voldoende sociale huurwoningen beschikbaar te houden, zal de voorraad niet te 
snel moeten afnemen (van de totale woningvoorraad zal 30% tot de kernvoorraad moeten 
behoren). Bovendien is regionale afstemming in het kader van herstructurering op dit punt 
geboden.  

  
Rijswijk wil de kansen voor deze groep vergroten en verbeteren door: 
• Bij (ver)nieuwbouw minimaal 30% in de sociale sector (sociale huur of koop), te 

realiseren. Daarmee daalt de voorraad langzaam van 1,55 woningen per huishouden 
uit de doelgroep naar een lager niveau van circa 1,4 woningen in de sociale voorraad 
per huishouden uit de doelgroep.  

• de beschikbaarheid van de sociale huursector te vergroten: strategisch nieuwbouw 
gericht op doorstroming (doelgroep: 'stijgers' binden aan de wijk), in middeldure huur 
en koop. 

• een kwaliteitsslag te maken in de sociale huurvoorraad: minder eenheidsworst, meer 
voor senioren geschikte woningen, handhaven woningen ten behoeve van starters, 
sloop/nieuwbouw in geval de bouw- en woontechnische kwaliteit niet meer past bij de 
woonwensen. 

• het maken van afspraken met de corporaties over een dynamisch huurbeleid, 
teneinde te grote huursprongen bij vernieuwing van de sociale huurvoorraad te 
voorkomen (goede, ruime woningen in eerste instantie tegen een relatief lage 
huurprijs aanbieden). Ook zal een flexibeler eigendomsbeleid worden ontwikkeld (Te 
Woon). 

 
Woonlasten stijgen. De taak voor een corporatie zal altijd blijven de woonlasten van haar 
woningen op een zodanig niveau te houden dat zij betaalbaar blijft voor haar doelgroep. 
Hierbij dient niet slechts naar de huurprijs gekeken te worden maar naar het complete 
plaatje van de woonlasten. Dit betekent, zoals ook in 4.4 is omschreven, de komende 
jaren aandacht voor de stijgende energieprijs die er wel eens toe zou kunnen leiden dat 
een deel van de voorraad te duur wordt voor de doelgroep. Om dit te voorkomen zal er 
aansluitend op de trend van het klimaatbeleid fors geïnvesteerd moeten gaan worden in 
energiebesparing en de levering van betaalbare, duurzame energie. 
 
Maatregelen voor de aandachtsgroep 
13. Bij (ver)nieuwbouw minimaal 30% in de sociale sector realiseren.  
14. Strategisch bouwen van middeldure woningen, voor meer doorstroming. 
15. Kwaliteitsslag in sociale huursector versnellen. 
16. Afspraken maken met corporaties over dynamisch huurbeleid en flexibeler eigendomsbeleid. 
17. Zorg voor betaalbaarheid van de woonlasten door vooral ook aandacht te hebben voor de 

stijging van de energieprijs 
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3.4. Een goed aanbod voor werkend Rijswijk 

Rijswijk is naast woonstad ook werkstad. Het aantal arbeidsplaatsen per inwoner ligt 
nergens in Nederland hoger en het gaat om veel hoogwaardige bedrijvigheid. Werkend 
Rijswijk is een heel brede groep, met verschillende leefstijlen. Het grootste deel van deze 
groep komt qua woonwensen overeen met de in vorige paragrafen beschreven 
doelgroepen. Voor de echt stedelijk georiënteerde werkenden in Rijswijk is echter een 
speciaal aanbod nodig en mogelijk: onderscheidende stedelijke woonmilieus.  
 
Rijswijk wil de kansen voor deze groep vergroten en verbeteren door: 
• voor hen geschikte woningen te realiseren in bestaand stedelijk gebied. 
• kansen voor speciale woonmilieus  te benutten (zie hoofdstuk 4), ook voor 

werkenden. Denk dan aan herontwikkelingslocaties met hoogstedelijke 
appartementen (bijvoorbeeld oude stadhuislocatie) of stedelijk grondgebonden 
aanbod (bijvoorbeeld Havengebied).  

• Op langere termijn bieden uitbreidingslocaties kansen deze doelgroep aan Rijswijk te 
binden.  

 
Maatregelen voor werkend Rijswijk 
18. Geschikte woningen realiseren in de bestaande stad.  
19. Kansen voor speciale woonmilieus benutten. 
20. Ook in uitbreidingslocaties werkenden aan Rijswijk binden.  
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4. Fysiek investeren 

 
De tweede doelstelling in deze woonvisie richt zich op het fysiek investeren: het bouwen 
en verbouwen, in sterke woonmilieus. Wat is nodig om de opgaven waar Rijswijk voor 
staat te verwezenlijken? 
Om stijging en binding mogelijk te maken, en ruimte voor de nodige dynamiek te creëren 
wacht Rijswijk in de komende jaren een grote fysieke inspanning. Dan gaat het om: 
• voldoende en de juiste woningen realiseren, ook door middel van ingrepen in de 

bestaande woningvoorraad: woningbouwprogramma. 
• het palet aan woonmilieus versterken en kleurrijker maken. 
• aandacht voor het groen als kwaliteit van Rijswijk. 
 
Dit hoofdstuk biedt een indicatief gewenst bouwprogramma. We bekijken de huidige 
plannen en de aanvullende opgaven die dan resten. Daarna gaan we in op de rol die de 
verschillende woonmilieus daarin kunnen vervullen, en besteden we aandacht aan groen 
als kwaliteit. In Deel II van de woonvisie worden de woonmilieus concreet uitgewerkt. 
 
4.1. Het woningbouwprogramma 

Welk bouwprogramma is nodig om de ambities te realiseren? En hoe verhoudt zich dat 
tot de bouwcapaciteit die in de pijplijn zit? Als we daar een beeld van hebben, kunnen we 
bepalen waar er bijgestuurd moet worden en waar aanvulling noodzakelijk is, zowel in 
aantallen als in soorten woningen (de zoekopgave). In schema: 
 

   
     

  
 

 
 
Gewenst bouwprogramma: aandacht voor kwantiteit en kwaliteit (variatie) 
Op basis van analyses komen wij tot een indicatief bouwprogramma voor de periode tot 
2012: 
 

Confrontatie  

Resterende opgave 

Gepland bouwprogramma   Gewenst bouwprogramma   

De Samenhang 
 
Motto:    stijging/binding en ruimte voor dynamiek 
Opgaven:  versterken van kwaliteiten, de identiteit.  

inspelen op veranderende bevolking. 
inspelen op veranderende woonwensen.  
oplossen van knelpunten. 

Doelstellingen:  Hoofdstuk 3: Voldoende woningen voor doelgroepen. 
Hoofdstuk 4: Fysiek investeren in sterke woonmilieus. 
Hoofdstuk 5: Sociaal investeren. 
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Tabel 4.1: Gemeente Rijswijk. Indicatief GEWENST bouwprogramma periode 2007-2012 

2007-2012  
+/- = ca. 125 
woningen 

Eengezins  Meergezins 

 GK MD D Totaal GK MD D Totaal 

Huur + + 0 ++ - - ** + ** + + 

Koop + ++ + ++++ + ++ + ++++ 

Totaal ++ +++ + ++++++ - +++ ++ +++++ 
** kwaliteitsverbetering belangrijke opgave 

   Er is uitgegaan van ca. 250 woningen extra behoefte per jaar 

GK = goedkoop, MD = middelduur, D = duur. 
 
Prijsklassen (juli 2006) Huur Koop 
Goedkoop < € 485,= / € 520,= < € 200.000,= 
Middelduur € 485,= / €520,= tot € 615,= € 200.000 tot € 300.000,= 
Duur € 615,= of meer € 300.000,= of meer 

 
Dit indicatieve bouwprogramma voorziet in: 
• een stevige inzet op koopwoningen. 
• een steviger inzet op middeldure woningen (huur en koop) 
• betaalbare  (goedkope) huur- en koopwoningen, met name in de eengezinssfeer. 
 
Het enige segment waaraan in de huidige vorm minder behoefte is, is het nu 
dominerende segment in Rijswijk: de goedkope, vroegnaoorlogse appartementen. Dit 
type woningen blijft nodig voor een deel van de inwoners van Rijswijk (bijvoorbeeld 
jongeren/starters), maar niet in de huidige aantallen en kwaliteit. Behalve een 
herstructureringsslag (sloop / nieuwbouw) is binnen de bestaande voorraad ook 
kwaliteitsverbetering nodig. Het gaat dan om een algemene technische 
kwaliteitsverbetering van de woningen voor de aandachtsgroep én om het zorgen voor 
geschikte woningen voor mensen met een beperking.  
 
Gepland bouwprogramma 2007-2012 
Hoe ziet het bouwprogramma voor de periode tot 2012 eruit, en hoe verhoudt zich dit tot 
het gewenste bouwprogramma? De programmering zoals deze bekend was begin 2007, 
is samengevat in de bijlage. Daarbij is onderscheid gemaakt in plannen waarvan de 
differentiatie in woningtypen al (min of meer) vaststaat en waarvan deze nog vrij 
invulbaar is. Belangrijke kenmerken van het huidige programma zijn: 
 

Algemeen 
• bijna 2.700 woningen nieuwbouw, ruim 550 sloop. Per saldo toevoeging van circa 

2.150 woningen 
Eengezinswoningen 
• 74 eengezinswoningen met een concreet programma 
• Ruimte voor beduidend meer eengezinswoningen, op locaties waar het programma 

nog niet geheel uitgewerkt is, of waar een mix van appartementen en 
eengezinswoningen geldt. Voorbeeld: Havenkwartier, circa woningen waarvan een 
belangrijk deel eengezins (prijsklassen, eigendomsvormen nog onbekend). 

Appartementen: 
• Verkleining van de voorraad goedkope huurappartementen (circa 550 sloop, maar 

ook zeker 200 nieuwbouw.  
• Bijna 1.100 appartementen in het marktsegment (zowel huur als koop) 
• Veel appartementen gepland waarvan de prijs en eigendomsverhouding nog niet 

bekend is (b.v. HBG-locatie met 400 appartementen, Benedictuslocatie, 50 
appartementen). 



- 26 - 

Opvallend is dat het programma niet voorziet in goedkope koopwoningen (eengezins en 
appartementen). 
 
 
Confrontatie: de opgave  
Door vergelijking van gewenst en gepland bouwprogramma kunnen de volgende 
conclusies getrokken worden: 
• In het programma zijn veel huur- en koopappartementen opgenomen. Daarmee 

wordt de vraag voor een deel beantwoord, maar… 
• … de nadruk ligt nu sterk op het dure segment. In het middeldure segment is ook 

veel vraag, die in het huidige programma onvoldoende wordt beantwoord. 
• Er is behoefte aan meer grondgebonden woningen, in het middeldure huursegment 

maar vooral in de koopsector. 
• Belangrijk is dat er in het segment goedkope huurappartementen een kwaliteitsslag 

plaatsvindt, ofwel door nieuwbouw (programma: circa 200) ofwel door aanpassing 
van de woning. De forse ingrepen in de huidige voorraad goedkope 
huurappartementen sluiten overigens aan bij de woonwensen binnen Rijswijk. 

 
Conclusies voor het bouwprogramma: 
meer woningen bouwen: versnelde ontwikkeling van de locaties Sion en 't 

Haantje is hiervoor cruciaal. De gemeente heeft 
hier inmiddels de Wet Voorkeursrecht 
Gemeenten op van toepassing verklaard. Op 
deze locaties kan ook een deel van de 
appartementen een plek krijgen. 

verschuiven van duur naar middelduur: het bouwprogramma richt zich nu teveel op dure 
eengezinskoopwoningen en in mindere mate 
dure koopappartementen. 

appartementen nabij voorzieningen: appartementen bedienen ook de vraag van 
mensen met een beperking. Met name buurten 
waar veel voorzieningen aanwezig zijn 
(bijvoorbeeld Steenvoorde Zuid, Stationskwartier) 
zijn dan geschikt. 

eengezinswoningen in- en uitbreiding: bij herstructurering in de Tuinsteden en op  
     functieveranderingslocaties (zoals het Haven- 
     kwartier) aanvullende mogelijkheden zoeken voor 
     eengezinswoningen. Daarnaast Rijswijk zuid  
     hiervoor versneld ontwikkelen. 
investeren in kwaliteit bestaande voorraad: 

er ligt een belangrijke opgave in de bestaande 
voorraad. Een belangrijke taak ligt bij de 
corporaties om te inventariseren op welke wijze 
aanpassingen in de bestaande voorraad kunnen 
voorzien in de bouwopgave. 
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Maatregelen voor een aangepast woningbouwprogramma 
21. Woningbouwprogramma opvoeren door Rijswijk zuid te ontwikkelen. 
22. In programma verschuiven van duur naar middelduur. 
23. Appartementen met name ontwikkelen nabij voorzieningen. 
24. Meer eengezinswoningen programmeren in de stad en buiten de stad. 
25. Investeren in de bestaande voorraad. 

 
4.2. Woonmilieus: identiteit versterken, nieuwe milieus maken 

Doel is om een gevarieerd palet aan woonmilieus te realiseren, dat aansluit op de vraag 
naar woningen en woonmilieus, nu en in de toekomst. In deel II, de gebiedsgerichte 
uitwerking, gaan we dieper in op de in Rijswijk aanwezige woonmilieus. In deze paragraaf 
duiden we de woonmilieus in Rijswijk kort aan, en geven de belangrijkste mogelijkheden 
om het palet gevarieerd te maken aan.   
 
Figuur 4.1: Gemeente Rijswijk. Rijswijkse woonmilieus. 

 
 
 
Woonmilieus Omschrijving  
Kleinstedelijk dorps: Vooroorlogs centrum, kleinstedelijk milieu, met menging van  functies, en 

een hoge bevolkingsdichtheid (Oud Rijswijk). 
Stadswonen mix Vooroorlogs kleinstedelijk milieu rond het centrum, sterkere woonfunctie, 

en een hoge bevolkingsdichtheid (buurten rond Oud Rijswijk). 
Stedelijk wonen duur: Vooroorlogs milieu nabij het historisch centrum, eengezinswoningen, 

herenhuizen (Leeuwendaal) 
Tuinsteden: Het dominante woonmilieu in Rijswijk. Veel en vaak grootschalig 

(openbaar) groen, portiekflats en hoogbouwflats gemixt met wat 
eengezinswoningen (Te Werve, Kleurenbuurt, Steenvoorde, Muziekbuurt, 
Artiestenbuurt) 

Suburbane wijk: Suburbane woongebieden uit de jaren 80 en 90, 
eengezinskoopwoningen, weinig voorzieningen (De Strijp en Vrijenban) 

Landelijk Stedelijk: Stadsrandzone, met veelheid aan verschillende functies, (nu nog!) weinig 
woningen (Rijswijk Zuid: Sion, 't Haantje, TNO, Pasgeld, Wilhelminapark, 
Elsenburg) 

Hoogstedelijk wonen: Centrumstedelijk woongebied, modern, veel stedelijke voorzieningen met 
regionale functie, stedelijke assen Hoogbouwvisie (Stationsgebied en 
Artiestenbuurt) 
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Werken en wonen: Vooral een werkmilieu, met een mix van kantoren en woningen 
(Plaspoelpolder) 

Om het palet aan woonmilieus te versterken, is een aantal strategieën van belang. We 
maken hier onderscheid in: 
 
Bestaande woonmilieus: handhaven en herstructureren 

Sterke woonmilieus: behoud van kwaliteit, organische ontwikkeling 
Woonmilieus als Leeuwendaal en Oud-Rijswijk of, meer recent, De Strijp en Vrijenban 
spelen door hun karakter een belangrijke, unieke rol in Rijswijk: sterke woonmilieus met 
specifieke kwaliteiten. Behoud van het karakter en kwaliteit dan ook de insteek. Dit 
betekent niet dat zij op slot zijn. "Organische ontwikkeling" is dan het sleutelwoord. 
 
De Tuinsteden: meer verschil maken  
In de vroegnaoorlogse wijken is er de noodzaak om 
meer verschil aan te brengen aansluitend op 
bestaande kwaliteiten (herstructureren). Een goed 
voorbeeld waar dit al gebeurd is, is In De Bogaard, 
dat getransformeerd is tot centrumstedelijk 
woonmilieu. Sommige buurten bieden goede perspectieven om nog aantrekkelijker te 
worden voor senioren "blijvend thuis in eigen wijk" (Steenvoorde zuid). Weer andere 
buurten bieden perspectieven voor meer groenstedelijk wonen, met meer 
grondgebonden woningen voor bijvoorbeeld gezinnen en jongere stellen (Steenvoorde 
noord). Belangrijk hierbij is, dat er geen nieuwe monoculturen ontstaan.  
 

 
Nieuwe woonmilieus ontwikkelen 

Naast de verschillende bestaande woonmilieus binnen Rijswijk zijn er speciale gebieden 
met grote ontwikkelingspotentie voor onder meer het wonen. Daarbij gaat het om het 
ontwikkelen van suburbaan wonen buiten bestaand stedelijk gebied. Maar het gaat ook 
om assen, knooppunten, of andere bijzondere locaties binnen wijken. 
 
Parels voor de toekomst: Sion en 't Haantje (Landelijk Stedelijk) 
Er is veel vraag naar eengezins koopwoningen in Rijswijk. De programmering in 
bestaand stedelijk gebied is niet voldoende om hier 
adequaat in te voorzien. Daarom is het van groot 

Wijkontwikkeling in Rijswijk 
De herstructurering kreeg in 2000 concrete vorm door middel van de wijkontwikkelingsplannen 
(WOP’s) voor de wijken Te Werve, Steenvoorde-Zuid en Kleuren- en Artiestenbuurt. Eind 2004 
volgde het vernieuwingsplan voor de Muziekbuurt. Maatregelen die in de WOP’s zijn 
vastgesteld: 
• Te Werve: door sloop en nieuwbouw vervangen van goedkope portieketagewoningen, door 

eengezinswoningen (voornamelijk middelduur);  
• verkoop van woningen in de Kleuren- & Artiestenbuurt;  
• sloop-nieuwbouw en samenvoegen van huurwoningen in de Muziekbuurt upgraden en 

verkoop van woningen in Steenvoorde-Zuid.  
Deze ingrepen zijn ook opgenomen in de Meerjaren Investeringsprogramma’s Stedelijke 
Vernieuwing Rijswijk voor de jaren 2000-2005 en 2005-2010. Hoofdpunten hieruit zijn o.a.: 
• de bouw van 1300 woningen tot 2010 
• het ingrijpend verbeteren van 120 (huur)woningen 
• het verkopen van ruim 500 sociale huurwoningen. 

Meningen en wensen van inwoners 
Bijna ¾ van de Rijswijkers is het eens 
met de voorstellen van de gemeente 
voor meer variatie in het 
woningaanbod in de wijken uit de jaren 
50 en 60. 

Meningen en wensen van inwoners 
Tweederde van de Rijswijkers is het 
eens met de plannen van de 
gemeente met betrekking tot de 
inrichting van Sion ’t Haantje tot 
woongebied. 
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belang om het planproces voor de ontwikkeling van een van de potentiële 
uitbreidingslocaties in de tijd naar voren te schuiven: met name Rijswijk Zuid. Belangrijk 
is de kwaliteit van woning en omgeving (géén nieuwe Vinex-locaties, maar vernieuwend 
landelijk wonen in een stedelijke omgeving, of stedelijk wonen in het groen), passend bij 
en verbonden met Rijswijk en met de nodige variatie aan woningtypen en doelgroepen.  
 
Assen en knopen 
Langs de hoofdassen en knooppunten binnen Rijswijk liggen kansen om te komen 
tot onderscheidende, stedelijke milieus. Dit in 
aansluiting op onder meer de visie op hoogbouw. De 
doelgroep die hiermee beoogd wordt, is: kleine 
huishoudens, met een hoge kwaliteitsvraag en een 
voorkeur voor een stedelijke woonomgeving. Bij dit 
type woonmilieu passen kwalitatief hoogwaardige 
appartementen in toonaangevende gebouwen (zie In de Bogaard en omgeving). Kansen 
liggen aan de grote verkeersassen, zoals de Churchilllaan, de Generaal Spoorlaan of de 
Beatrixlaan. De bouwvisie op hoog- en laagbouw biedt een ruimtelijk kader voor dit type 
woonmilieu. 
 
Functieveranderingslocaties: hotspots voor het wonen 
Sommige (bedrijfs)locaties zijn niet langer aantrekkelijk voor de functie waarvoor de 
locatie ooit is ingericht. Deze locaties komen vrij. Het gaat vaak om goed gelegen 
locaties, nabij het centrum, met grote potentie als woongebied. Deze locaties liggen 
verspreid door Rijswijk. Voorbeelden zijn: 
• Het havengebied bij de Delftse Vliet (o.a. Handelskade, Nijverheidsstraat); 
• Eikelenburg; 
• HBG-locatie. 
 
Wonen aan de haven  
Wonen en werken aan het water heeft een vanzelfsprekende aantrekkingskracht. Om de kwaliteit 
van het water optimaal te benutten zou de dichtheid hier normaal gesproken hoger zijn dan 
bijvoorbeeld in het midden van het gebied. Uitzicht, water, stedelijk karakter, intense mening van 
wonen en werken en horecavoorzieningen zijn kenmerken die ondernemers aantrekken met 
bijvoorbeeld watergerelateerde bedrijven. Ook bedrijven op zoek naar een dynamische maar 
kleinschalige omgeving zullen hier op hun plaats zijn. Wonen aan het water heeft de laatste 
decennia een stijgende populariteit gekend, waarin het water als uitzicht en als recreatie (in plaats 
van groen) een meerwaarde van de woning betekent. Combinaties van wonen en werken kan in 
meer of mindere mate gerelateerd worden aan het water: van winkel / wonen of kantoor / wonen tot 
bijvoorbeeld scheepstimmerplaats / wonen. 
 
Profiel wonen-werkstad versterken 
Rijswijk kiest voor een verdere profilering als woon - werkgemeente. Echter, werknemers 
van bedrijven in Rijswijk komen moeilijk aan geschikte, aansprekende woningen, zo 
stellen de ondernemers van de Plaspoelpolder. Terwijl dit toch een belangrijke 
vestigingsvoorwaarde is voor bedrijven. Natuurlijk biedt de regio ook mogelijkheden en 
kansen en hoeft niet alles binnen Rijswijk gevonden te worden. Echter, daar waar zich 
mogelijkheden voordoen bijzondere woonmilieus te creëren ook voor werknemers van de 
bedrijven in Rijswijk, wil Rijswijk dit faciliteren. 
Daarbij moet ook ingespeeld worden op de veranderende behoeften van werknemers: 
ondersteunende faciliteiten zoals sport, kinderopvang, ontmoetingsplek, mobiel werken 

Meningen en wensen van inwoners 
Meer dan de helft van de Rijswijkers is 
het eens met door de gemeente  
voorgestelde gebieden voor 
hoogbouw. Echter, 4 op de 10 
inwoners zijn het daarmee oneens. 
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en dergelijke. Hier zal bijvoorbeeld in de Plaspoelpolder meer rekening mee gehouden 
kunnen worden. En dit kan weer de kwaliteit van het wonen in Rijswijk ten goede komen. 
In de Stedenbouwkundige Structuurvisie Rijswijk Plaspoelpolder worden verschillende 
suggesties gedaan voor ontwikkelingen waar wonen / werken elkaar kunnen versterken. 
 
Omgeving Churchilllaan / Treubstraat: nadruk op wonen 
De transitie van de Plaspoelpolder gaat er van uit dat de zone tussen Sir Winston Churchilllaan en 
de Treubstraat wordt getransformeerd naar een gemengd gebied met een nadruk op wonen. De 
‘sense of place’ wordt met name bepaald door het lommerrijke groen. Aan de SW Churchilllaan 
zijde wordt het beeld gevormd door individuele volumineuze torens in het groen. Aan de 
Treubstraat is sprake van een meer duidelijke rooilijn. De bouwhoogte varieert van drie tot acht 
lagen. De ontwikkeling van het gebied is gericht op uitstraling, ontmoeting en levendigheid. Een 
decor van gebouwen, parkachtig groen, tuinen en water is de smaakmaker van dit gebied. 
Bron: Stedenbouwkundige Structuurvisie Plaspoelpolder (bewerkt) 

 
De figuur hierna geeft per woonmilieu een globale doorkijk in het huidige programma en 
de uitwerking van de gekozen koers voor de toekomst. Uitgebreidere informatie is te 
vinden in deel II – gebiedsgerichte uitwerking. 
 
Tabel 4.2: Gemeente Rijswijk. Samenvatting huidig programma en uitwerking gekozen koers voor de toekomst 

 Bekend programma 2006-2012 
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1.1. Klein stedelijk, dorps   34  8  √  √    

26 77 36 23  √ √  √  √ √ 1.2. Stadswonen mix 

+ ca. 200 woningen mix 

(-252 sloop) 

   √  √ √ 

1.3. Stedelijk wonen, duur    20   √     √ 

1.4. Tuinsteden             

38  235   √  √ √ √   Te Werve 

+ 147 woningen mix  (-142 sloop)        

 Kleurenbuurt     25  √ √  √ √  

  12 120  √ √ √ PM √ √   Steenvoorde  
+ 675 woningen mix        

  52 136 20  √ √ √     Muziekbuurt 

+ 50 woningen mix (- 160 sloop)        

 10 38 164 34 √ √ √ √ √ √  1.5. Hoogstedelijk wonen5 

+ 170 meergezinswoningen mix        

1.6. Suburbane wijk  103  25         

1.7. Werken en Wonen + ca. 250 meergezinswoningen mix     √  √ 

200  43   1.8. Landelijk – stedelijk 

+ diverse andere locaties Opstellen kader voor ontwikkeling 

                                                      
5 Hierbinnen valt ook de Artiestenbuurt 
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Maatregelen voor woonmilieus 
26. Meer verschil aanbrengen, in aansluiting op bestaande kwaliteiten en kansen, met behoud van 

karakter. 
27. Woonmilieus met kwaliteit: organische ontwikkeling. 
28. Versnellen planproces "Parels voor de toekomst": kwaliteitslocaties Sion 't Haantje. 
29. Benutten kansen stedelijk woonmilieu langs assen en knopen, binnen het kader van de 

bouwvisie op hoog- en laagbouw. 
30. Creëren hoge kwaliteit wonen op functieveranderingslocaties in de bestaande stad. 
31. Zoeken naar ruimte voor mengvormen wonen-werken (visie Plaspoelpolder). 

 
4.3. Groen als belangrijke drager: zoeken naar de juiste balans 

Samen zorgen het grote en kleine, het rustige en drukke groen, binnen en buiten de 
stad voor een goede 'groenbalans' in Rijswijk. En 
toch is er ook in Rijswijk verbetering mogelijk. Omdat 
het behoud van de groene kwaliteit van Rijswijk 
belangrijk is (zie ook de mening van de inwoners), wordt bij elke ontwikkeling van 
woningbouwlocaties bekeken of en onder welke voorwaarden het acceptabel is daar 
groen voor in te leveren. Daarbij geldt, dat de belevingswaarde minstens zo belangrijk is 
als het exacte aantal vierkante 
meters. Kansrijke locaties voor 
woningbouw met een goede 
kwaliteit groen zijn Eikelenburg, 
Sion en 't Haantje. 
Zowel op stedelijk niveau als op 
projectniveau wordt de 
groenbalans in de gaten 
gehouden. Daarvoor wordt een 
stedelijke groenkaart ontwikkeld. 
Het moet mogelijk zijn op plekken 
in de stad groen te bebouwen en 
elders groen terug te brengen 
(rood voor groen – groen voor rood).  
 
 
Maatregelen voor groen Rijswijk 
32. Minimaal behoud totale groenbeleving / groenbalans Rijswijk door kwaliteitsverbetering 

(vergroten gebruikswaarde en toegankelijkheid).  
33. Ontwikkeling stedelijke groenkaart. 

 
4.4. Energiebesparing, duurzame energie, verbetering 

binnenklimaat 

Energiebesparing en duurzame energie staan maatschappelijk weer volop op de agenda. 
De belangrijkste reden hiervoor is de zorg voor het klimaat en de gevolgen ervan voor de 
leefbaarheid van ons land en de rest van de wereld.  De woningvoorraad in Nederland  is 
t.b.v. ruimteverwarming en verwarming van water verantwoordelijk voor 19% van de CO2 
uitstoot. De rijksoverheid heeft zich uitgesproken om voor 2020 tot een vermindering van 
de uitstoot van 30% broekasgassen te komen. Om hier invulling aan te geven wordt o.a. 
vanaf januari 2008 de zgn. EPDB van kracht. Dit betekent dat alle huurwoningen een 
energielabel krijgen welke een indicatie geeft voor de woonlasten. (Koopwoningen 

Niet meer maar beter groen?
Soms kan het verdwijnen van het ene groen 
gecompenseerd worden door meer of beter groen 
elders. Enkele voorbeelden lichten deze stelling toe: 
• “Endezant, wonen in het park”. 
• Park Te Werve: een grootschalig groengebied, 

slecht toegankelijk. Zorgvuldige inpassing van 
bebouwing aan de rand kan het hele gebied 
opwaarderen.  

• Sion en 't Haantje: woningbouw in een ruim 
opgezette, mooi ingerichte groene omgeving, kan 
de beleving en gebruik van respectievelijk het 
Wilhelminapark en het Elsenburgerbos versterken. 

• herontwikkeling van de landgoederenzone 
(herijking van het toekomstarrangement). 

Meningen en wensen van inwoners 
Tweederde van de Rijswijkers wil geen 
groen opofferen voor woningbouw. 



- 32 - 

moeten deze bij verkoop overleggen). De rijksoverheid zint verder op diverse 
maatregelen om het energieverbruik in de bestaande voorraad sterk verminderen. Het 
stadsgewest is bezig de mogelijkheden te onderzoeken voor een regionaal  warmtenet 
op basis van restwarmte en geothermie en verschillende regionale corporaties zijn  actief 
met  de ontwikkelen van duurzame energieprojecten. Rijswijk heeft verder in haar 
duurzaam bouwen beleid ambities opgenomen voor energiebesparing in de nieuwbouw 
en bestaande –bouw. Parallel aan deze ontwikkeling speelt dat er een duidelijke trend is 
waarin de energieprijzen de komende decennia sterk gaan stijgen. Redenen hiervoor zijn 
naast geopolitiek spanningen vooral ook het opraken van de Nederlandse gasvoorraad, 
en de zeer sterk toenemende vraag op de wereldmarkt naar fossiele brandstoffen door 
met name de economische ontwikkelingen in Azië. Om als sociale verhuurders langdurig 
ook de betaalbaarheid van de woningen veilig te kunnen stellen is het noodzakelijk grote 
investeringen te doen energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame 
energie zowel in de nieuwe als bestaande voorraad. Dit laatste kan op woningniveau, 
maar ook door geheel of gedeeltelijk de rol van warmteleverancier aan te nemen door 
direct leverancier te worden bij bijvoorbeeld een warmte-koude-opslagsysteem of 
aandeelhouder in een regionaal warmtebedrijf.  
Samenhangend met energiebesparing groeit ook de aandacht voor de gezondheid van 
het binnenmilieu. Voorbeelden hiervan zijn de behoeft aan gebruikvriendelijke 
ventilatievoorzieningen die zorgen voor voldoende frisse lucht zonder tocht en teveel 
energieverlies, de behoefte aan koeling in de zomer, en het niet langer toelaten van open 
verbrandingstoestellen als geisers. 
 
Maatregelen voor energiebesparing, duurzame energie en verbetering binnenklimaat 
34. Tenminste de nieuwe en bestaande complexen met blokverwarming aansluiten op het 

regionaal of plaatselijk warmtenet  of voorbereiden op aansluiting op dit warmtenet d.m.v. 
tijdelijke voorzieningen. 

35. Streven naar optimale energiebesparing in de bestaande en nieuwbouw (EPC 0,8)  om met 
name de woonlasten in de toekomst betaalbaar te houden 

36. EPDB label gebruiken als voorlichtings/marketingsinstrument en vooral als kans om de 
energetische kwaliteit  van de voorraad  te verhogen 

37. Als corporatie zelf leverancier van warmte worden welke niet afhankelijk is van de olieprijs, 
zoals warmte uit bodemopslag, of  aandeelhouder worden van een regionaal warmtebedrijf. 

38. Tenminste bij groot onderhoud of renovatie de binnenmilieukwaliteit van de woningen op peil  
brengen d.m.v. verwijdering open verbrandingstoestellen en het aanbrengen van 
hoogwaardige (gebruiksvriendelijke, eenvoudig reinigbare, geluidarme, energiezuinige) 
ventilatievoorzieningen. 
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5. Sociaal investeren 

 
Een grote kwaliteit van Rijswijk ligt in de combinatie van de voordelen van het wonen in 
de stad (voorzieningen, bereikbaarheid) en de sociale veiligheid en rust van 
groenstedelijke gebieden. Deze combinatie willen we in stand houden. Daarbij hoort het 
bieden van een woonklimaat waarin mensen uitgenodigd en geprikkeld worden om deel 
te nemen aan het sociale leven. Een visie op wonen is in die zin breder dan een visie op 
bouwen en verbouwen. Prettig wonen gaat om meer dan stenen stapelen alleen! 
 
Natuurlijk kent dit vanuit de optiek van een woonvisie grenzen: het is niet aan de orde om 
in deze visie het gehele sociale beleid van de gemeente uit de doeken te doen. Op drie 
aspecten is sociaal investeren zeer nauw gelieerd aan het woonbeleid: 
• De wijkaanpak: een brede aanpak van naoorlogse wijken. 
• Maatschappelijke opvang. 
• Wonen-welzijn-zorg: een integrale, gebiedsgerichte aanpak gericht op wijken die 

geschikt zijn voor alle mensen (ook mensen met een zorgbehoefte), inclusief de 
culturele voorzieningen die voor het welbevinden van bewoners van groot belang 
zijn.  

 
 
5.1. Aanpak van wijken 

In paragraaf 4.2 besteden wij al aandacht aan de noodzakelijke investeringen in 
naoorlogse wijken in Rijswijk. Daar ging het met name om de fysieke ingrepen, met als 
doel meer variatie en keuzemogelijkheden voor doelgroepen. 
Aanpak van wijken is echter breder dan het fysieke.  
 

 

'Stijging en binding': stedelijke ontwikkeling nieuwe stijl?
In haar advies 'Stad en Stijging' opteert de VROM-raad voor een nieuwe stijl van stedelijke 
vernieuwing. Een evenwichtige stedelijke vernieuwing zet in op huidige bewoners (binding) én 
op bewoners die binnen de stad een wooncarrière willen maken (stijging: behoud van sociaal 
kapitaal). Dan gaat het: 
• én om een differentiatie aan woningtypen; 
• én om een adequaat aanbod aan voorzieningen in de wijken (scholen, ontmoetingspunten). 
 
De raad is van mening dat projecten, arrangementen en initiatieven die door corporaties, in 
samenwerking met maatschappelijke organisaties, worden ontwikkeld daarin goed passen! 
Sommige corporaties zetten jaarlijks geld opzij voor projecten in de sfeer van educatie, 
woonwerkvoorzieningen, jongerenhuisvesting en brede scholen. 

De Samenhang 
 
Motto:    stijging/binding en ruimte voor dynamiek 
Opgaven:  versterken van kwaliteiten, de identiteit.  

inspelen op veranderende bevolking. 
inspelen op veranderende woonwensen.  
oplossen van knelpunten. 

Doelstellingen:  Hoofdstuk 3: Voldoende woningen voor doelgroepen. 
Hoofdstuk 4: Fysiek investeren in sterke woonmilieus. 
Hoofdstuk 5: Sociaal investeren. 
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Voortbordurend op de wijkaanpak zoals die met de WOP's in Rijswijk in gang is gezet, wil 
de gemeente Rijswijk de aanpak van wijken voortzetten. Daarbij is de blik gericht op een 
fysieke aanpak, in nauwe relatie met een sociale. Ook de Rijswijkse corporaties, die in de 
aan te pakken wijken een sterke positie hebben als grootste vastgoedbeheerder, hebben 
aangegeven daar hun bijdrage aan te willen leveren. En die bijdrage gaat verder dan  
vandaag en dan de woningen alleen. Het gaat om investeren in: 
• de kwaliteit van woning en woonomgeving; 
• een aantrekkelijke, veilige en toegankelijke openbare ruimte; 
• in gebouwen waar aanbieders van zorg- en welzijndiensten een plek kunnen vinden 

(zie de volgende paragraaf), en; 
• ondersteunen van initiatieven die het leefklimaat in buurten en wijken versterken.  
 
5.2. De maatschappelijke opvangtaak 

De gemeente Rijswijk vervult formeel geen bijzondere rol in de regionale opvang van 
statushouders, dak- en thuislozen, woonwagenbewoners. Als het gaat om deze 
doelgroepen nemen gemeente, Vidomes en Rijswijk Wonen ieder zelf hun 
verantwoordelijkheid. Wel is er de afspraak dat de partijen rond het wonen onderling op 
probleemgerichte wijze uitwerking geven aan deze verantwoordelijkheid.  Daarbij worden 
andere partijen die zich sterk maken voor deze doelgroepen in wonen welzijn en zorg ook 
betrokken.  
Dit betekent: het oppakken van een aantal lopende en het uitzetten van een aantal 
nieuwe uitvoeringsgerichte initiatieven en deze vastleggen in (op te stellen) afspraken.  
Een aantal lopende initiatieven, waarover de partijen afspraken maken, worden hier 
genoemd: 
• het tweede kansbeleid; 
• laatste kansbeleid: de gemeente is met de corporaties (en mogelijk ook nog met 

Vesteda als grootste particuliere verhuurder) in conclaaf over de invulling en 
uitvoering hiervan. Zo mogelijk vindt begin 2007 ondertekening van een convenant 
plaats (implementatie geschiedt in het Sociaal-Psychiatrisch Overleg Rijswijk). 

 
5.3. Wonen-welzijn-zorg 

Een ontwikkeling die ook in de gemeente Rijswijk om aandacht vraagt, is de toename van  
huishoudens met een zorg- en welzijnsbehoefte. Dit betreft huishoudens in alle 
leeftijdscategorieën, maar de nadruk ligt vanzelfsprekend op de groeiende groep 
ouderen. Bij deze groep is, naast de vraag naar goed en veilig wonen en zorg- en 
welzijnsdiensten, ook de woonomgeving van groot belang. En naast de fysieke 
randvoorwaarden die nodig zijn om zorg en welzijn te kunnen aanbieden, is met name 
een goede organisatie van welzijn en zorg voor de aanbiedende partijen een punt van 
aandacht.  
 
Wonen en zorg integreren verder 
Niet alleen vergrijzing, maar ook de vermaatschappelijking van de zorg vergroten de 
vraag naar zelfstandig wonen in combinatie met zorgaanbod. Ouderwetse 
bejaardenoorden en zorginstellingen worden ontmanteld, zorgvragers blijven zo lang 
mogelijk zelfstandig wonen en zorg wordt aan huis geleverd. Dit betekent dat zorg zo 
veel mogelijk geïntegreerd in de samenleving wordt aangeboden.  
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Deze trend wordt versterkt / ondersteund door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO). Kern van deze wet is dat mensen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn 
voor hun zorgvraag. De samenleving heeft hierbij een belangrijke rol. In hechte wijken 
met veel burenhulp is dit nu vaak nog wel geregeld. Het is echter zeer de vraag of dit bij 
voortgaande individualisering behouden blijft.  
 
Bij de ontwikkeling van de WMO zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  
• Mensen die dat kunnen, dienen meer dan nu het geval is, zelf oplossingen te 

bedenken in de eigen sociale omgeving voor problemen die zich voordoen. Een 
aantal historisch gegroeide vanzelfsprekendheden in de zorg en ondersteuning 
worden ter discussie gesteld. Dit doet een groter beroep op de eigen draagkracht.  

• Gemeenten moeten zorgen voor een goed samenhangend stelsel van ondersteuning 
voor hun inwoners die niet goed in staat zijn in bepaalde situaties zelf of samen met 
anderen oplossingen te realiseren. Het gaat om zaken als hulp in de huishouding, 
maatschappelijke ondersteuning, woningaanpassingen en rolstoelvervoer.  

• Het Rijk zorgt voor een Awbz die verzekert waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld is; 
zware chronische en continue zorg die grote financiële risico’s voor individuen met 
zich meebrengt en die particulier niet te verzekeren zijn. Dat geldt in elk geval voor 
ernstig lichamelijk of verstandelijk gehandicapten, dementerende ouderen en 
chronisch psychiatrisch patiënten. Voor deze groepen moeten voldoende 
voorzieningen beschikbaar blijven, zonodig met verblijf in een instelling.  

 
In het Beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Rijswijk (2007) geeft de 
gemeente aan haar op welke wijze zij haar taak in het kader van de WMO gaat 
oppakken. De volgende uitgangspunten staan centraal: 
• Gemeente heeft de regie 
• Eigen verantwoordelijkheid burgers:  ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligers 
• Voorwaarden scheppen voor “meedoen” 
• Preventie waar mogelijk 
• Integraal beleid 
• Primaat collectieve voorzieningen 
 
Wonen… 
Voor het wonen kiest Rijswijk voor een gebiedsgerichte benadering, onder de noemer: 
woonservicezones. Aansluitend op de gedachte van meer contrast tussen de wijken, 
wordt gezocht naar bestaande kwaliteiten, waarop kan worden voortgebouwd. Wijken die 
zich goed lenen voor het concept woonservicezone krijgen een sterker 
'woonzorgprofiel' mee. Dit zijn wijken waar nu al veel 
senioren en zorgvragers wonen, waar al (deels) 
voorzieningen aanwezig zijn, en met een goede 
bereikbaarheid. Behalve dat dit aansluit bij de 
versterking van woonmilieus, sluit het ook aan bij de wensen van veel senioren (en 
daarmee het grootste deel van de zorgvragers): "blijvend thuis in eigen wijk".  
 
 
 
 
 

Meningen en wensen van inwoners 
70% van de Rijswijkers vindt de 
maatregelen om ouderen in de 
gelegenheid te stellen het zelfstandig 
te blijven wonen voldoende. 
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… welzijn… 
Ook de behoefte aan welzijnsvoorzieningen groeit. In bestaande wijken / werkgebieden 
zijn naar zeggen van de Stichting Welzijn Rijswijk voldoende  voorzieningen6. Het 
welzijnsaanbod in de meer recente wijken is een aandachtspunt (de Strijp en de 
nieuwbouw aansluitend buiten Rijswijk). Corporaties zijn co-financier in buurtontwikkeling 
en geven aan te willen investeren in woningen maar ook in sectoren als maatschappelijk 
vastgoed, voorzieningen, woonservicezones enzovoorts. Dat in nauwe samenwerking 
met de betrokken instellingen en in aansluiting op hun maatschappelijke taak. Voor het 
welzijn is verder van belang dat ook culturele voorzieningen als een museum, bibliotheek 
of ontmoetingsruimte in de wijken aanwezig zijn. 
 
… en zorg 
Voor het zorgaanbod zijn de volgende uitgangspunten (in aansluiting op de 
uitgangspunten van Florence) ambitieus maar passend voor Rijswijk: 
• Alle woningen binnen een zorgcirkel laten vallen; 
• Niet overal een even groot aanbod: hiërarchie in centra (regioclusters / 

expertisecentrum; stadsdeelclusters, woonzorgzones, wijkclusters); 
• Afhankelijk van de vraag ook de intensiteit van het aanbod bepalen. Bij 

ontwikkelingen wordt zoveel mogelijk aangesloten op bestaande (fysieke) 
zorginfrastructuur en -vraag. Locaties met (nu) de grootste behoefte krijgen voorrang. 

Gemeente, Vidomes en Rijswijk Wonen tekenden in 2005 samen met de zorginstellingen 
Florence en Onderwatershof en Stichting Welzijn Rijswijk een convenant om twee 
woonservicezones te ontwikkelen binnen Rijswijk voor 1 september 2010. Dit zijn 
Stervoorde (binnen Steenvoorde-Zuid) en Het Stationskwartier. 
Oud-Rijswijk biedt kansen voor een derde woonzorgzone. Hier is nu Onderwatershof 
gevestigd. De ontwikkelingen zijn hier wat achteropgeraakt in de afgelopen jaren, maar 
de concentratie 55-plussers in dit gebied maakt het een kansrijke locatie.  
Mogelijk is er ook nog ruimte voor een vierde zone: Steenvoorde-Noord. Florence werkt 
hier al aan thuiszorg (Strijplaan). 
 
Met de gemeente als initiator en regisseur 
Het van de grond krijgen van extramuraal aanbod valt vaak tegen, doordat verschillende 
partijen niet gewend zijn met elkaar hieraan samen te werken. Extramuralisering wordt 
daarom door de partijen kritisch bekeken. Er moet namelijk wel vervangend (zelfstandig) 
aanbod voor in de plaats komen, en dit vraagt op zijn beurt om samenwerkende partijen.  
Met name de rolverdeling tussen partijen is van belang. De gemeente stelt zich ten doel 
om een trekkende rol te nemen in het aanjagen van initiatieven en samenwerking. 
Invoering van de WMO maakt dat de opgave verder verbreedt wordt en een visie (of plan 
van aanpak) voor het thema wonen-welzijn-zorg is nodig. Met name de afspraken die 
tussen partijen gemaakt worden om ook echt iets 'van de grond te krijgen', zijn van 
belang. Niet teveel op abstract visieniveau blijven praten dus, maar concreet aan de slag 
gaan!  Daarbij keuzes maken voor een passende infrastructuur zoals 

                                                      
6 West:  Stervoorde en "Plekzat" (wijk Endezant) 
   Midden:  "Wijkcentrum De Koepel" (Braakensieklaan) en Smeltkroes (Wilhelminapark) 
   Oost / oud:  "Dienstencentrum Het Oude Raadhuis" (Laan Hofrust) en Ottoburg (Esdoornstraat) 
  In de werkgebieden zijn wijkteams actief. Deze bestaan uit een jongeren–, ouderen–, kinder– en 
opbouwwerker 
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woonservicegebieden. Het Stationskwartier en Steenvoorde-Zuid, mogelijk op termijn 
rond Onderwatershof en Steenvoorde-Noord zijn interessante locaties. 
Om goed in te spelen op de woonwensen en de wensen ten aanzien van locaties onder 
senioren is kennis van de markt onontbeerlijk. Een vervolgstap is om de kennis over de 
woonwensen van senioren en woonzorgvormen uit te diepen (nultreden, begeleid, 
beschut, geclusterd en intramuraal) en deze op te nemen in de woningbouwplannen. 
 
Voorraad geschikt?: inventarisatie noodzakelijk 
Onderdeel daarvan is ook het in beeld brengen van de mate van geschiktheid van de 
bestaande voorraad woningen, zowel in de huur als in de particuliere sector. Op 
regionaal niveau zijn tussen het stadsgewest en de Sociale Verhuurders Haaglanden 
(SVH) prestatieafspraken hierover gemaakt voor het sociale huurdeel. Een citaat:  
 
Partijen streven er naar dat uiterlijk per 1 januari 2007 per gemeente voor alle woningen 
bekend is in welke mate ze geschikt zijn voor de huisvesting van ouderen en/of 
zorgbehoevenden. Daarnaast wordt in beeld gebracht hoe de vraag naar deze 
woonvormen per gemeente zich in de jaren tot 2015 ontwikkelt. De gemeenten zijn 
initiator en verantwoordelijk voor het totstandkomen van het inzicht in vraag en aanbod. 
De corporaties leveren het inzicht in de mate van geschiktheid voor de huisvesting van 
ouderen en zorgbehoevenden voor hun woningvoorraad via een eenduidig 
classificatiesysteem. De gemeenten leveren het inzicht in het overige deel van de 
woningvoorraad en in de te verwachten vraag naar deze woonvormen. Partijen spreken 
af dat zij elkaar tijdig informeren en op de hoogte houden van de voortgang. 
 
Voor het in beeld brengen van de particuliere voorraad hebben de bestuurders Wonen 
binnen het stadsgewest inmiddels besloten daarvoor het classificatiesysteem dat 
ontwikkeld is door de SVH en in Zoetermeer al op gemeentelijk niveau is uitgewerkt, te 
gaan hanteren. In 2007 wordt hiermee gestart. 
 
De gemeente Rijswijk zal dit in overleg met de corporaties oppakken. 
 
Maatregelen voor sociaal investeren 
39. Investeren in wijkontwikkeling volgens stedelijke vernieuwing 'nieuwe stijl'. 
40. Afspraken maken over maatschappelijke opvangtaak: in ieder geval tweede kans  en laatste 

kans beleid. 
41. Zorg voor inzicht in de behoefte aan verschillende woonzorgvormen en neem ze op in het 

bouwprogramma.  
42. Zorg voor inzicht in de mate van geschiktheid van de bestaande voorraad (huur en particulier) 

conform classificatiesysteem SVH. 
43. Betrek verschillende partijen in een proces en maak keuzes voor het opzetten van een 

passende infrastructuur wonen-welzijn-zorg. 
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Begrippenlijst  
 
Aandachtsgroep van 
beleid 

Huishoudens die niet of onvoldoende zelfstandig in goede en betaalbare huisvesting kunnen 
voorzien. Volgens VROM en de sociale verhuurders Haaglanden gelden de volgende 
inkomensgrenzen (prijspeil juli 2006): 
Alleenstaande tot 65 jaar    tot € 20.300,=  
Meerpersoonshuishoudens tot 65 jaar   tot € 27.575,= 
Alleenstaande boven 65 jaar    tot € 18.250,= 
Meerpersoonshuishoudens boven 65 jaar  tot € 24.275,= 

Aftoppingsgrens Het deel van de rekenhuur boven de kwaliteitskortingsgrens (zie definitie) tot aan de 
aftoppingsgrens wordt voor 75% gesubsidieerd. De 'aftoppingsgrenzen' markeren dat deel van 
de woningvoorraad waarboven huurders geen subsidie ontvangen, met uitzondering van een 
vergoeding van 50% voor 65-plussers in specifieke seniorenwoningen,  gehandicapten in 
daartoe aangepaste woningen en voor grote gezinnen vanaf 6 personen. (zie ook 
huurprijsgrenzen) 

BBSH Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) bevat de regels waaraan woningcorporaties (en 
gemeentelijke woningbedrijven) zich moeten houden. Volgens het besluit dienen hun 
werkzaamheden op het terrein van de volkshuisvesting te liggen. 

Beschermd wonen Individuele, maar niet-zelfstandige wooneenheden, met directe nabijheid van 24-uurs 
begeleiding en toezicht, gemeenschappelijke ruimte en zorgruimte. 

Binnenmilieu Onder  binnenmilieu wordt verstaan de gezondheidskwaliteit van een gebouw waarbij met  
name gekeken wordt naar de kwaliteit van de binnenlucht (zuurstofgehalte  luchtvochtigheid 
aanwezigheid verontreinigde emissies) de aanwezigheid  van schimmels , huisstofmijt e.d. 
tocht, geluidhinder, oververhitting, koudestraling van oppervlakken e.d. 

Doorstromers Indien een woningzoekende een zelfstandige woonruimte achterlaat behoort hij tot de groep 
doorstromers. Een zelfstandige woonruimte is een huur- of koopwoning met een eigen 
voordeur en eigen voorzieningen zoals keuken en sanitair. 

Dure scheefheid Huishoudens behorend tot de aandachtsgroep, gehuisvest in een huurwoning duurder dan € 
597,54 (prijspeil 2004). 

Dure woningen Huurwoningen van € 615,= of meer en koopwoningen van € 300.000,= of meer 
EPDB Energy Perfomance of Building Directive. Europese regelgeving om alle woningen m.b.t hun 

energieprestaties te indexeren met als doel deze te verbeteren om daarmee de CO2 uitstoot te 
verminderen. 
De regelgeving rond de EPDB gaat januari 2007 in. Voor woningcorporaties geld dat zij van af 
1 januari 2009 hun hele voorraad geïndexeerd moeten hebben. 

Goedkope scheefheid Huishoudens niet behorend tot de aandachtsgroep, maar wel gehuisvest in een goedkope 
huurwoning (huurprijs beneden € 615,= . 

Goedkope woningen Huurwoningen tot < € 485,= / € 520,= en koopwoningen tot < € 200.000,= 
Herstructurering Het ingrijpen in de sociale, economische en / of fysieke structuur van een wijk of buurt, met als 

doel het oplossen of voorkomen van problemen en het toekomstbestendig houden of maken 
van de wijk of buurt. 

Huurprijsgrenzen Prijsgrenzen 1-7-2006: 
Tot de kwaliteitskortingsgrens    tot € 339,= 
Kwaliteitskortingsgrens tot aftoppingsgrens (kernvoorraad) € 339,= tot € 485,=* / € 520,=* 
Aftoppingsgrens tot de huurprijsgrens   € 485,= / € 520,= tot € 615,= 
Boven de huurprijsgrens    vanaf € 615,= 
*:€ 485,= bij 1 of 2 persoonhuishoudens. €520,= bij meerpersoonshuishoudens 

Inbreidingslocatie (Her-)ontwikkeling van lege plekken binnen bestaand gebouwd gebied. 

Intramuraal wonen Wonen binnen de muren van een zorgcomplex c.q. -instelling, met 24-uurs begeleiding en 
toezicht 

Kernvoorraad Zie huurprijsgrenzen 
Koopgarant / 
terugkoopgarantie 

Een korting op de aankoopprijs van de woning, terugkoopgarantie en delen in winst en verlies 
met de verkopende partij. 

Kwaliteitskortings-
grens 

Het deel van de rekenhuur boven de basishuur tot aan de kwaliteitskortingsgrens wordt voor 
100% gesubsidieerd. De basishuur wordt bepaald dor het VROM met behulp van tabellen en 
rekeninkomen van huishoudens. Boven de kwaliteitskortingsgrens ligt het subsidiepercentage 
lager. Deze grens geldt ook als maximale huurgrens voor jongeren onder de 23 jaar. 

Labeling De criteria waaraan een woningzoekende moet voldoen om te kunnen reageren op woningen 
waarmee in de woonkrant of op internet wordt geadverteerd. 

Leefstijl Leefstijl wordt zichtbaar in het activiteitenpatroon en de opvattingen van mensen. Leefstijl 
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bepaalt dus ook waar iemand woont of zou willen wonen.  
Levensloopbestendig Nultredenwoningen die geschikt zijn voor rollator- of rolstoelmanoeuvres en gelegen in een 

woonomgeving met essentiële dagelijkse voorzieningen op loopafstand. 
Maatschappelijk 
gebonden eigendom 
(m.g.e.) 

Hierbij worden woningen onder de marktwaarde verkocht. De corporatie regelt het onderhoud 
en de administratie van de vereniging van eigenaren. De corporatie verplicht zich daarnaast de 
woning tegen een vastgestelde minimumprijs terug te kopen als de klant dat wil. 

Meergezinswoning Woning met daarboven en/of onder een andere woning (bijv. boven-/benedenwoning; 
portieketageflat; galerijflat; maisonnette) 

Middeldure woningen Huurwoningen van € 485,= / € 520,= tot € 615,= en koopwoningen van € 200.000 tot € 
300.000,= 

Nultredenwoning In nultredenwoningen zijn fysieke aanpassingen gepleegd om de woningen geschikt te maken 
voor levensloopbestendig wonen. De woningen zijn zonder traptreden bereikbaar vanaf de 
openbare weg (externe toegankelijkheid) en kennen geen traptreden of vergelijkbare 
hoogteverschillen binnenshuis (interne toegankelijkheid). Zij zijn geschikt voor rollator- of 
rolstoelmanoeuvres. 

Onrendabele bouw / 
top 

Huurwoningen waarvoor de maximaal te vragen huurprijs niet voldoende is om bouwkosten en 
exploitatie af te dekken. 

Regionaal 
Structuurplan 
Haaglanden 
 

Plan dat de visie van het Stadsgewest Haaglanden op de toekomst van het beschouwde 
gebied (regio) weergeeft voor wat betreft de ruimtelijke ontwikkeling. Vragen als waar komen 
nieuwe woongebieden, waar wordt gerecreëerd, welke wegen en spoor- en tramlijnen zijn 
nodig, en welke voorzieningen wil men in het gebied hebben, worden beantwoord. Het 
structuurplan kent een hoog abstractieniveau, vergelijkbaar met het Streekplan, waarbij de 
uitwerking wordt geregeld in stedenbouwkundige visies en bestemmingsplannen. Het 
structuurplan zelf is niet bindend voor burgers, bedrijven en instellingen. Hiervoor is het 
bestemmingsplan, dat echter doorgaans een kleiner gebied beslaat. 

Sociale huur Huurwoningen met een (kale) huurprijs tot € 485,= / € 520,=  (prijspeil juli 2007) 
Sociale koop Koopwoningen tot € 156.000,= (prijspeil 2005). 
Starters Indien een woningzoekende geen zelfstandige woonruimte achterlaat behoort 

hij tot de groep starters. Hierbij gaat het dan om een woningzoekende die woont bij zijn/haar 
ouders, woont bij iemand in, woont op kamers, woont in een onzelfstandige eenheid, dakloos 
is, na een echtscheiding of het verbreken van een andere samenlevingsvorm dan het huwelijk 
op zoek is naar een andere woning. Een starter is niet persé een alleenstaande, het kan ook 
gaan om tweepersoonshuishoudens en/of inwonende gezinnen. 

Statushouder Vluchtelingen met een verblijfsvergunning. 
Strategisch bouwen Niet direct bouwen voor de vraag, maar bouwen voor doorstroming, met als oogmerk een 

keten op gang te brengen waarbij meerdere verhuisbewegingen plaatsvinden en dus meerdere 
mensen een woning naar keuze vinden. 

Tuinstadwijk Wijk gebouwd conform het gedachtegoed van de CIAM: Open bebouwingswijze, woonblokken 
als stroken met gevels op het oosten en het westen voor een optimale toetreding van zonlicht. 
Scheiding van de functies - wonen, werken, verkeer en recreatie.  

Verhuisgeneigd Men is volgens het WBO verhuisgeneigd als men de vraag “Wilt u binnen 2 jaar gaan 
verhuizen?” met “ja” beantwoord heeft. 

Verzorgd wonen Verzorgd wonen betreft nultredenwoningen waarbij een zorgcomponent toegevoegd is. Er is 
garantie voor zorg op afroep, gepland of ongepland. Of een woning onder ‘verzorgd wonen’  
valt hangt sterker af van de bewoner dan van de woning zelf. In principe kunnen alle 
nultredenwoningen met kleine aanpassingen tot zorgwoningen gerekend worden. 

WBO Het Woning Behoefte Onderzoek is één van de omvangrijkste steekproefonderzoeken in 
Nederland. Het geeft inzicht in de samenstelling van huishoudens, de huisvestingssituatie, de 
woonwensen en het verhuisgedrag. 

Wijkontwikkelings-
plannen (WOP's) 

Onder het motto "Thuis in de Wijk" zijn door de twee corporaties en de gemeente in nauw 
overleg met wijkbewoners in 1999 voor de wijken Te Werve, Muziekbuurt, Kleuren- en 
Artiestenbuurt en Steenvoorde Zuid wijkontwikkelingsplannen worden gemaakt. Het maken 
van wijkontwikkelingsplannen is bedoeld om te zorgen dat deze wijken ook over tien jaar nog 
voldoen, de concurrentie met andere wijken in Haaglanden goed aankunnen en voor de 
wijkbewoners een prettige woonplek blijven. 

Wmo In 2007 komt er een nieuwe wet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De 
Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en delen uit de AWBZ gaan er op den duur 
in op. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2007.  
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Woonmilieu Woonmilieus onderscheiden zich in de componenten fysiek (o.a. woningdichtheid, 
architectuur), economisch (o.a. eigendomsverhoudingen), (o.a. inkomen, opleiding, leeftijd), 
gebruik en gedrag (o.a. leefstijlen, woongedrag, gebruik openbare ruimte), mentaal (o.a. sfeer, 
karakter, identiteit, esthetiek) en geografisch (locatie is stad of regio). 

Woonzorgzone   Een woonzorgzone is een (deel van een) wijk of dorp waarin optimale condities zijn geschapen 
voor wonen met zorg en welzijn. Woonzorgzones zijn een middel om zorg en diensten weer 
meer in de wijk te brengen, waardoor mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 

 
 
 
 


