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Inhoud.

Vol trots mag ik u het verkiezingsprogramma van Onafhankelijk Rijswijk 

 presenteren voor de periode 2018-2022. Een geheel vernieuwd team  

van jonge mensen met frisse inzichten heeft zich, samen met de door-

gewinterde politieke veteranen binnen de partij, ontfermd over het 

gedachtengoed van Onafhankelijk Rijswijk. Ik ben ontzettend trots op  

de manier waarop het hen gelukt is om vooruitstrevendheid en nieuwe 

inzichten te combineren met de kernwaarden van onze partij: eerlijkheid, 

nuchterheid, en authenticiteit.  

Authenticiteit komt binnen Onafhankelijk Rijswijk vooral tot uiting in de 

manier waarop onze leden in de wereld staan: vertrouwend op eigen 

waarnemingen, keuzes durven maken, verantwoordelijkheid nemen en 

geven, de eigen uitstraling behoudend. Die kenmerken herken ik vrijwel 

direct als ik met iemand praat van Onafhankelijk Rijswijk, of wanneer ik 

iemand ontmoet die onze partij steunt. Deze kenmerken vormen de 

 drijvende kracht achter Onafhankelijk Rijswijk, waarmee we in zeer korte  

tijd een positief, realistisch en daadkrachtig verkiezingsprogramma  

hebben neergezet.

Ik bedank iedereen die zich – direct of indirect – in de  afgelopen 32 jaar 

heeft ingezet voor Onafhankelijk Rijswijk. Ik ben er trots op dat zoveel 

 Rijswijkers ons door de jaren heen hebben gesteund en op ons hebben 

gestemd. Zonder u zou Onafhankelijk Rijswijk niet zijn geworden wat het  

nu is: een partij met jonge en energieke mensen vol energie, kennis en 

ervaring. In het bijzonder bedank ik mijn vader, Dick Jense sr., voor zijn ver-

trouwen in het veranderproces van Onafhankelijk Rijswijk dat ons bestuur 

de afgelopen jaren heeft ingezet. Het voelt voor mij als een eer om de 

partij die hij begin jaren ’80 met Wolter Fischer oprichtte, en die zoveel 

 positieve  verandering voor Rijswijk heeft betekend, nu onder nieuw 

 leiderschap en met veel nieuwe mensen een nieuwe  toekomst in te sturen.

Dick F. Jense jr.

Voorzitter vereniging Onafhankelijk Rijswijk

Voorwoord.

100% duurzaam drukwerk

Rijswijk verandert, net als de samenleving om ons heen. We zien 

veel positieve veranderingen. Zo breidt Rijswijk uit met woon-

ruimte voor jong en oud in o.a. RijswijkBuiten en is de stijging 

van woonlasten in de afgelopen jaren zoveel mogelijk op de 

nul-lijn gehouden. Daar heeft Onafhankelijk Rijswijk zich 

samen met u voor ingezet. Met elkaar willen we ons inspan-

nen voor een nóg mooier Rijswijk, voor jong én oud!  

We maken wonen betaalbaar en op maat, voor jong en  

oud samen. Dat geldt ook voor de zorg. We bedenken 

 oplossingen voor het parkeerprobleem, zonder dat dit betaald 

wordt door onze inwoners. We bedenken oplossingen om van 

In de Bogaard weer een springlevend en aantrekkelijk winkel-

centrum te maken. Grote bedrijven zien Rijswijk weer als een 

ideale vestigingsplek in de Randstand. We houden afval-

verwerking betaalbaar, milieuvriendelijk en hanteerbaar voor 

de inwoners. We maken van Rijswijk een groene en duurzame 

parel, midden in de Randstad. 

Onafhankelijk Rijswijk wil verandering realiseren. Met gezond 

verstand, inhoudelijke expertise en een duidelijke visie willen 

wij een blijvende bijdrage leveren aan de Rijswijkse samen-

leving. Onafhankelijk Rijswijk steekt daarbij de hand uit naar 

iedereen die daaraan een bijdrage wil en kan leveren:  

wie dan ook, op welke manier dan ook! 

Onafhankelijk Rijswijk zelf verandert ook. Nieuwe, jonge poli-

tieke talenten hebben zich in de afgelopen periode bij ons 

aangesloten. Mensen die midden in de Rijswijkse maatschap-

pij staan. Zij kijken met een frisse en kritische blik naar de 

zaken die in de afgelopen periode niet of onvoldoende zijn 

 opgepakt. Met een positieve en daadkrachtige instelling 

willen zij Rijswijk het volgende decennium in loodsen. Zij zijn 

het Onafhankelijk Rijswijk van de toekomst. 

Die mensen delen met elkaar nog altijd dezelfde  kern waarden: 

Eerlijk, want alles wat geld kost wordt uiteindelijk door de 

burger betaald. 

Nuchter, want politiek touwtrekken en individuele belangen 

horen niet thuis in een  samenleving.

Authentiek, omdat niets belangrijker is dan zelf blijven 

nadenken. 

Dat is Onafhankelijk Rijswijk.

Onafhankelijk Rijswijk:
positief en daadkrachtig de toekomst in!

onafhankelijkrijswijk.nl

facebook.com/onafhankelijkrijswijk

@OnafhankelijkRW

Ontwerp: 
FavoriteDesign & singel 6 | grafisch ontwerp 
(www.favoritedesign.nl)
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Onderwijs
 Onafhankelijk Rijswijk vindt dat elke basisschool zijn  

eigen gymnastieklokaal moet hebben. De veiligheid van 

kinderen mag nooit in gevaar worden gebracht, door  

ze twee keer per week gevaarlijke wegen te laten over-

steken om te kunnen sporten. Ook mag geen onderwijs-

tijd verloren gaan aan overmatige reistijd.

 De twee scholen voor RijswijkBuiten bieden onvoldoende 

ruimte om de aankomende piek van jonge leerlingen op 

te vangen, die de komende jaren ontstaat door de 

instroom van jonge gezinnen. Onafhankelijk Rijswijk stelt 

voor om de tijdelijke school, ook na gereed komen van 

de tweede school, daarom voorlopig te behouden.

 Onafhankelijk Rijswijk zet in op de ontwikkeling en reali-

satie van totaalconcepten zoals kindcentrum BuitenRijck 

Jeugd en Onderwijs.

De jeugd heeft de toekomst! Passend en kwalitatief hoogwaardig onderwijs in de buurt heeft de   

hoogste prioriteit. Dat geldt ook voor goede buitenschoolse kinderopvang en  sport faciliteiten. 

 Onafhankelijk Rijswijk zet zich ervoor in om die voorzieningen voor iedereen binnen bereik te hebben.

waar kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en 

onderwijs worden gecombineerd. Hier kan ook samen 

worden gewerkt met jeugdzorg om signalen van 

 jeugdproblematiek snel en vakkundig op te pakken.  

Zo’n concept kan daarnaast vorm krijgen binnen een 

Clubhuis van de Toekomst – zie hoofdstuk Sport, Cultuur  

en Recreatie.

Jeugd
 Smartphones, tablets, games en social media maken de 

echte wereld om kinderen heen kleiner en passiever dan 

gezond is. Er moeten meer initiatieven worden ontplooid 

om de jeugd in Rijswijk met elkaar in contact te brengen. 

Onafhankelijk Rijswijk wil dat de gemeente de komst  

van nieuwe activiteitencentra en ontmoetingsplekken 

 stimuleert, onder andere door de bureaucratie rondom 

vergunningverlening weg te nemen. 

 Onafhankelijk Rijswijk wil dat er meer ruimte wordt 

gemaakt voor spelen in de buitenruimte in de nieuw-

bouwprojecten. In RijswijkBuiten moet zowel in Sion als  

in Parkrijk een speeltuin komen.

 Onafhankelijk Rijswijk wil dat subsidies voor evenementen 

beter worden verdeeld over meerdere activiteiten/ 

evenementen voor de jeugd. Zo is er meer te doen voor 

iedereen en verspreid over het jaar. Dat kan door meer 

en kwalitatief betere evenementen te organiseren, waar-

bij opbrengsten de eigen organisatie voor een groot deel 

kunnen bedruipen. Daarbij denken we aan bijvoorbeeld 

een drive-in bioscoop, een popfestival etc. Al naar gelang 

het succes van deze evenementen kan de gemeente 

jaarlijks evalueren of en voor welk bedrag subsidies 

worden verstrekt.

Zorg, Sociaal domein en ouderen.

In Rijswijk is de decentralisatie van de zorgtaken relatief goed verlopen. Toch moet er nog steeds geld bij. 

Zo was in 2017 o.a. sprake van een tekort van bijna 2 miljoen door o.a. een gegroeid aantal uitkeringen. 

De gemeente moet hier beter op letten. Zorg moet volgens ons betaalbaar en snel beschikbaar zijn, dicht 

bij huis. Het sociaal domein is een complex onderwerp. Hoe helpen we mensen aan werk? Hoe voorkomen 

we dat mensen in een sociaal isolement raken? Hoe voorkomen we dat mensen in de schuldhulpverlening 

raken? En hoe voorkomen we dat de kosten hiervan uit de hand lopen? Bij al die vraagstukken is ons 

belangrijkste uitgangspunt: voorkomen is beter dan genezen!

 Onafhankelijk Rijswijk zet in op een sterkere verbetering 

van de zorg voor ouderen in Rijswijk. Daarbij denken  

we o.a. aan het versterken van de adviesrol van de 

gemeente. De gemeente ondersteunt ouderen bij de 

benutting van regelingen zoals de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw)  

of de Wet langdurige zorg (Wlz) voor zorg aan huis, 

 ondersteuning bij het ‘inregelen’ van mantelzorg, verwij-

zing naar (vrijwillige) maatschappelijke participatie en 

hulp. Daardoor krijgen ouderen de mogelijkheid om 

(indien gewenst) langer thuis te blijven.

 Onafhankelijk Rijswijk wil dat de gemeente zich (nog meer 

dan nu) inzet voor een gepast woonaanbod voor ouderen. 

Dat kan volgens ons o.a. door de realisatie van innova-

tieve woon(-zorg) concepten nadrukkelijker te stimuleren 

(denk aan ‘Geworteld wonen’ in Sion, levensloopbesten-

dige woningen, huiskamerconcepten etc.) en door 

 intensievere samenwerking tussen gemeente en woon-

corporaties om ouderen passende woonruimte aan te 

bieden in het sociale woningdomein.

 Het oude raadhuis (Hofrust) moet niet worden verkocht, 

maar behouden blijven als trouw-, ontvangst- en vergader-

locatie. Ook kan het worden ingezet als sociaal-maat-

schappelijk centrum, zoals een buurtkamer/woonkamer 

voor (oudere) bewoners van Oud-Rijswijk.

 Wij willen de bureaucratie bij de toewijzing van zorghulp-

middelen terugbrengen en regionale samenwerking 

 stimuleren.

 Onafhankelijk Rijswijk vindt dat zorg dichtbij moet zijn voor 

iedereen, maar het moet tegelijkertijd ook betaalbaar 

 blijven. Onafhankelijk Rijswijk zet hierbij in op preventie door 

de inzet van wijkverpleging, mantelzorgers en  passend 

(openbaar) vervoer richting de zorginstellingen. Ook moet 

er een goede, rechtstreekse Openbaar  Vervoer-verbinding 

naar het Reinier de Graaf Gasthuis komen.

 De gemeente moet woonconcepten waar jongeren 

samenwonen met ouderen om elkaar te ondersteunen 

faciliteren en stimuleren. Dit verhoogt de sociale cohesie, 

het zorgt ervoor dat jongeren de ouderen kunnen helpen 

met het langer zelfstandig wonen en het voorkomt 

 vereenzaming van (alleenstaande) ouderen.

 Wij willen dat de gemeente helpt bij het voorkomen  

van schulden, in plaats van het oplossen van schulden. 

Schuldpreventie moet volgens ons het uitgangspunt zijn – 

niet schuldhulpverlening. Mensen met ervaring in de 

schuldhulpverlening kunnen bv. ingezet worden als voor-

lichters in (wijk)verenigingsverband of op middelbare 

school ter voorkoming van schulden, bv. als vorm van 

‘social return’ in hun hulpverlening. 

 Onafhankelijk Rijswijk wil dat er strenger gecontroleerd 

wordt op het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen, 

zoals afvalstoffenheffing – de kwijtschelding hier beloopt 

de 400.000 euro. Andere burgers betalen dat bedrag 

alsnog in de vorm van een ‘solidariteitsheffing’.  

Dat vinden wij onacceptabel. In plaats van kwijtschelding, 

moet de gemeente in overleg met de burger zoeken 

naar een passende oplossing, bv. middels een tijdelijke 

verlaging van de belastingen of het betalen in termijnen. 

Volledige kwijtschelding mag nooit het uitgangspunt zijn. 

De gemeentelijke belastingen die wel kwijtgescholden 

worden, moeten verantwoord worden onder een 

 specifieke post en niet onder de belastingen, waardoor 

de tarieven voor andere burgers stijgen. Zo creëren we 

 transparantie.
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 Onafhankelijk Rijswijk wil dat de gemeente zich inzet voor 

een passend en betaalbaar aanbod van woningen voor 

starters, liever meer goedkopere nieuwbouw dan meer 

sociale woningbouw. Onafhankelijk Rijswijk weet dat pro-

jecten vaak door projectontwikkelaars worden uitgevoerd 

die in de huidige economische tijden de prijzen sterk 

kunnen verhogen. Onafhankelijk Rijswijk maakt zich dan 

ook zorgen om de gemiddelde woningprijs en daarmee 

samenhangend dat jongeren met een gemiddelde baan 

geen woning kunnen kopen. De gemeente moet zeker 

stellen dat een vast deel van een nieuwbouwproject  

naar starters gaat tegen een lage prijs. Dit kan in de 

 aanbesteding worden vastgesteld en geëist, zoals dat  

ook bij sociale huurwoningen is vastgelegd. 

Rijswijk is prachtig om te wonen en te leven.  

We wonen in een groengebied met veel openbare 

 voorzieningen. Onafhankelijk Rijswijk is een van de 

mede-initiatiefnemers van de grote verandering 

van het kassengebied tussen Rijswijk en Delft. 

Inmiddels wordt hier een prachtige woonwijk 

 gerealiseerd:  RijswijkBuiten. Maar ook in de sociale 

sector moet een en ander nodig veranderen, om 

Rijswijk de mooie en leefbare stad te houden waar 

Rijswijkers recht op hebben. 

 Bij het toewijzen van woningen in de sociale sector 

moeten Rijswijkers zoveel mogelijk voorrang krijgen.  

Het huidige percentage van toewijzing van Rijswijkers in 

Rijswijkse sociale woningen (nu 25%) moet tenminste 

worden verdubbeld. Over de realisatie moet frequent 

worden gerapporteerd aan de gemeente.

 Onafhankelijk Rijswijk wil dat de gemeente zich maximaal 

inzet om de (toekomstige) bewoners van de deelprojecten 

binnen RijswijkBuiten te ondersteunen tegen de bezwaren 

van DSM inzake woningbouw. De communicatie van de 

gemeente richting de aspirant-kopers moet veel beter.  

Wij vinden dat de gemeente een bemiddelende rol moet 

hebben tussen projectontwikkelaars en toekomstige 

bewoners bij problemen in het vergunningtraject.

 Onafhankelijk Rijswijk wil een continue dialoog tussen de 

gemeente en de woningbouwcoöperaties om de door-

stroming te verbeteren, om ouderen (indien gewenst!) 

van een eengezinswoning of grote woning te helpen  

naar een gepastere woning of woon-zorg combinatie. 

Hierdoor ontstaat er meer mogelijkheden voor jongeren 

en jonge gezinnen, wat positief bijdraagt aan de door-

stroming op de huizenmarkt. 

 Onafhankelijk Rijswijk wil dat praktische benutting van  

de buitenruimte, zoals parkeerruimte, combineren met 

voldoende water, groen en speelgelegenheden.  

Een woonwijk als bijvoorbeeld de Strijp kent relatief weinig 

groen en veel verharding. Creativiteit is nodig om dit aan-

gezicht te ‘vergroenen’. Dit soort aangezichten moeten in 

toekomstige realisatietrajecten worden voorkomen.

 Het aantal auto’s op onze wegen blijft groeien. Dat maakt 

het aangezicht van straten er niet mooier op. Onafhanke-

lijk Rijswijk wil dat parkeergelegenheid zoveel mogelijk op 

eigen terrein wordt gerealiseerd, zoals dit ook veel wordt 

toegepast in RijswijkBuiten. Ook willen we onderzoeken in 

hoeverre ondergronds parkeren een realistische optie is.

 Onafhankelijk Rijswijk wil dat de gemeente de realisatie 

van projecten stimuleert, waar een combinatie van  

maatschappelijke doelgroepen samenkomen en elkaar 

ondersteunen (ouderen, jongeren en mensen met een 

beperking). Het project ‘Geworteld Wonen’ in RijswijkBuiten 

is daarvan een uitstekend voorbeeld.

Wonen en leven.

 Onafhankelijk Rijswijk wil dat er een sporthal komt in de 

buurt van RijswijkBuiten (bv. nabij sportpark Hoekpolder)  

in verband met de grote hoeveelheid nieuwe inwoners 

aan die kant van Rijswijk.

 Clubhuizen zijn voor veel sportclubs randvoorwaardelijk, 

maar tegelijkertijd een van de grootste kostenposten. Deze 

kosten kunnen worden teruggebracht door de exploitatie-

mogelijkheden van clubhuizen uit te breiden. De realisatie 

van multifunctionele (sport)accommodaties (Clubhuis 

van de Toekomst) moet daarom gestimuleerd worden. 

 Onafhankelijk Rijswijk vindt dat sportclubs intensiever en in 

een vroeger stadium betrokken moeten worden bij het 

sportbeleid van de gemeente. Zo kunnen zij meepraten 

over het gemeentelijk beleid en kunnen problemen en 

uitdagingen van de clubs in een vroeger stadium worden 

geadresseerd.

 Onafhankelijk Rijswijk wil dat niet-commerciële sportclubs 

(statutair) gevestigd in Rijswijk met een eigen clubhuis 

worden vrijgesteld van onroerendezaakbelasting (OZB). 

Kosten voor benodigde vergunningen die verplicht 

gesteld worden vanuit de gemeente dienen te worden 

gecompenseerd. Zo verlagen we de lasten van clubs, 

waardoor het sporten zelf goedkoper kan worden.

 Onafhankelijk Rijswijk wil dat subsidiering van onderwijs 

voor muziek en dans niet langer door de gemeente aan 

één organisatie wordt toegekend (Trias), maar dat een 

leerlinggebonden subsidiesysteem wordt ingericht.  

Zo kunnen ook kleinere, particuliere muziek- en 

 dansscholen hiervan profiteren, waarbij tegelijkertijd  

weer zuivere marktwerking ontstaat.

 Lichamelijke opvoeding (gymnastiekles) op basisscholen 

wordt 2x per week in elke klas gedoceerd. Wij vinden 

daarom dat iedere school zijn eigen gymnastieklokaal 

moet hebben. Kinderen mogen niet onnodig over straat 

worden gestuurd naar centrale sportfaciliteiten. 

 Onafhankelijk Rijswijk wil een herverdeling van de beste-

ding van subsidies voor sport- en cultuurevenementen 

(meer en meer diverse initiatieven i.p.v. alles op één hoop, 

zoals nu het geval is met het Strandwalfestival). 

 Onafhankelijk Rijswijk wil een betere controle en toetsing 

op het gebruik en de noodzaak van subsidies. Wij vinden 

dat organisaties zichzelf moeten ‘bedruipen’ waar dit kan.

 Het Rijswijks Museum verdient extra aandacht, waarbij 

moet worden nagedacht om daarin naast culturele 

manifestaties en tentoonstellingen, ook meer commer-

ciële activiteiten te ontplooien. Sponsoring vanuit het 

 Rijswijks bedrijfsleven wordt toegejuicht.

 Het uiterlijk van onze uitstekende Rijswijkse Schouwburg 

verdient een grote opfrisbeurt. Ook de omgeving van het 

gebouw verdient een facelift waarbij extra aandacht 

moet worden besteed aan de entree voor gehandicapten.

 Vrijwilligers zijn het ‘smeermiddel’ binnen clubs en vereni-

gingen. Zij maken het mogelijk dat kosten laag blijven 

 terwijl de clubs en verenigingen floreren. Onafhankelijk 

Rijswijk wil dat de gemeente daar vaker en meer 

 waardering en ondersteuning aan schenkt.

Sport, Cultuur en Recreatie.

Sport, sportlocaties en sportclubs hebben de laatste jaren weinig (positieve) aandacht gekregen van de 

coalitie en de gemeenteraad. Hier moet volgens Onafhankelijk Rijswijk verandering in komen. Met sport 

houden we de samenleving gezond. Sporten stimuleert sociale cohesie. Naast sport zijn er ook diverse 

andere cultuur en recreatiemogelijkheden. Denk hierbij aan de zwembaden, de musea en het cultureel 

erfgoed. Onafhankelijk Rijswijk wil dat de gemeente deze organisaties waar nodig ondersteunt en niet in 

de weg staat met te veel wet en regel geving. Het uitgangspunt daarbij moet zijn dat organisaties zichzelf 

kunnen bedruipen.
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 Het groenonderhoud moet regelmatiger en effectiever 

worden uitgevoerd. Enerzijds omdat er achterstallig 

onderhoud is en dit het aanzicht verslechterd, maar ook 

veiligheid speelt een belangrijke rol. Wanneer bijvoor-

beeld struiken en bomen te weinig worden gesnoeid of 

bijgewerkt, verhinderd dit het goede zicht voor verkeer. 

Voor het groenonderhoud kunnen wat Onafhankelijk 

 Rijswijk betreft DSW-medewerkers en uitkeringsgerechtig-

den worden ingezet indien zij kunnen werken. In Rotterdam 

is een model opgezet waarbij de gedachte is dat wie kan 

werken, aan werk geholpen wordt. Dit is tot op heden 

zeer effectief gebleken. 

 De gemeente moet duurzaam wonen blijvend en sterk 

 stimuleren, zoals bijvoorbeeld door subsidiering van de 

aanleg van zonnepanelen en koude-warmte opslag.

 Onafhankelijk Rijswijk wil groene innovatie stimuleren. Denk 

aan initiatieven op het gebied van de circulaire economie, 

zoals het revitaliseren van bestaande bedrijfspanden door 

verbeterde isolatie, of de kringloop van veelgebruikte con-

sumentenelektronica. Maar ook op het gebied van elek-

trisch vervoer en innovatieve binnenstedelijke distributie.

 De gemeente moet zich inzetten voor de realisatie van 

een goede infrastructuur voor het opladen van elektrische 

voertuigen. 

 Onafhankelijk Rijswijk wil de belasting door afvalscheiding 

reduceren voor de burger. Scheiding van afval door 

Groen en

Een groene omgeving is niet alleen prettig om in  

te verblijven, maar betekent ook een verminderde 

druk op ons milieu. De milieubelasting in onze 

omgeving neemt door o.a. toenemende verkeers-

druk nog steeds toe. Daarom zijn groenbeleid 

(zowel in onderhoud als in aanleg) en milieubeleid 

van essentieel belang voor onze stad én voor onze 

jeugd. Daarnaast heeft de gemeente heeft een 

belangrijke rol in het promoten en stimuleren van 

duurzaamheid. Duurzaamheid gaat immers niet 

enkel over investeren in het milieu, maar ook over 

besparingen in uw portemonnee.

 burgers is bewezen minder effectief dan na-scheiding in 

de centrale. Ook het vervoer van afval per schip naar 

Hengelo is een overmatige milieubelasting.

 Onafhankelijk Rijswijk is voorstander van de huidige ont-

wikkeling van het Wilhelminapark tot een echt stadspark. 

De Rijswijkse Landgoederenzone daarentegen moet zijn 

voornamelijk klassiek groene karakter behouden en waar 

mogelijk worden versterkt. 

 Onafhankelijk Rijswijk vindt dat nagedacht moet worden 

hoe de commerciële hondenuitlaatdiensten, die o.a. Over-

voorde en andere parken veelvuldig aandoen, in goede 

banen kunnen worden geleid. Door een toenemend 

aantal honden neemt het aantal meldingen van overlast 

(o.a. van opspringende honden en hondenpoep) toe.

 Onafhankelijk Rijswijk vindt dat meer creativiteit en inspi-

ratie in de openbare ruimte nodig is als tegenwicht voor 

het verstedelijkte aangezicht. Dit kan onder andere door 

burgers inspraak te geven in hoe het stedelijk aangezicht 

wordt ‘aangekleed’, het verfraaien van rotondes door het 

groen door lokale ondernemers deze te laten exploiteren 

(zie bijvoorbeeld de rotondes in Pijnacker-Nootdorp bij het 

Witte Paard) of door bv. groenprojecten van het Wellant-

college. 

 Onafhankelijk Rijswijk wil dat de verbreding van het 

 Rijn-Schie kanaal niet ten koste zal gaan van de huidige 

uitstraling van dit gebied. Door intensief overleg met de 

provincie dienen de negatieve invloeden geminimali-

seerd te worden.

 Op meerdere plekken in Rijswijk is de grondwaterstand 

problematisch. Onafhankelijk Rijswijk vindt dat er meer – 

permanente – aandacht moet worden geschonken aan 

de opvang, tijdelijke berging en afvoer van overtollig 

regenwater. 

duurzaamheid.

 Online pesten, verspreiding van naaktfoto’s, filmpjes van 

vechtende scholieren, pedofilie. Door het ‘onpersoonlijke 

karakter’ van de digitale wereld, zijn kinderen zich vaak 

niet bewust van de risico’s van hun eigen handelen.  

Zowel voor zichzelf als voor anderen. Kinderen zien vaak 

de gevaren Kinderen op basisscholen en middelbare 

scholen moeten bewuster omgaan met hun eigen 

 veiligheid, zowel online als in het echte leven. Ze moeten 

daarom bewust gemaakt worden van die veiligheid. 

Onafhankelijk Rijswijk wil dat de gemeente dergelijke 

 initiatieven stimuleert, door bv. voorlichting op scholen, 

maatschappelijke instellingen, (sport)clubs etc.

 Wij zien het nut van de buurtpreventie(teams) en vinden 

dat de gemeente voldoende ondersteunend moet zijn 

zodat de buurtpreventie in stand blijft en wordt uitgebreid 

(o.a. door de inzet van WhatsApp groepen). De inzet kan 

veel breder worden benut dan nu het geval is. Zo zouden 

meldingen van vervuiling of overlast vanuit deze teams 

sneller en daadkrachtiger moeten worden opgepakt.

 Onafhankelijk Rijswijk wil dat onderzocht worden hoe 

 uitkeringsgerechtigden en mensen met een beperking  

tot de arbeidsmarkt ingezet kunnen worden voor hand-

having op parkeren en zwerfafval in de vorm van wijk- 

toezichthouders.

 De gemeente moet controle houden op haatdragende 

campagnes, ongeacht wie deze willen houden. Er moet 

streng worden opgetreden wanneer normen en waarden 

worden overtreden. 

 Cameratoezicht moet worden ingezet op plekken waar 

dat behulpzaam is voor handhaven van de orde 

 (probleemgebieden, evenementen etc.) – denk bijvoor-

beeld rondom Event Plaza, de Oude Broodfabriek etc.

 De gemeente moet streng optreden tegen illegale 

 gokhallen, hennepkwekerijen en dergelijke activiteiten.

 De gemeente moet daadkrachtiger handhaven bij 

 vervuiling, zoals het illegaal dumpen van afval.  

Wat Onafhankelijk Rijswijk betreft worden hier meer 

 handhavers op ingezet.

 De toegevoegde waarde van de wijkagenten is bewezen 

en onmisbaar. Onafhankelijk Rijswijk wil dat de wijkagent 

behouden blijft, ook als het takenpakket van de politie 

mogelijk verandert in de komende jaren.

 Rijswijk moet mooi en schoon blijven. Rotzooi op straat en 

graffiti moet zo snel mogelijk worden opgeruimd door de 

gemeente en waar mogelijk moeten de kosten op de 

vervuiler worden verhaald. 

 Goede straatverlichting is randvoorwaardelijk voor de 

 veiligheid. Onafhankelijk Rijswijk wil daarom dat de ver-

lichting (ook gedurende werkzaamheden) blijft werken. 

Parken moeten voorzien worden van goede verlichting, 

maar om ‘schijnveiligheid’ te voorkomen, moet deze  

’s nachts worden uitgeschakeld.

 Onafhankelijk Rijswijk wil dat bestaande ‘hot spots’ voor 

kleine straatcriminaliteit worden aangepakt. De voet-

gangerstunnel onder de Haagweg moet daarom worden 

verwijderd – niet in de laatste plaats omdat deze veel 

rondwaaiend vuil aantrekt, het aanzicht verloedert en 

kostbare parkeerplaats inneemt. Ook levert dit een 

 positieve bijdrage aan een verbeterde entree van de 

Herenstraat, Haagweg en Oranjelaan.

Openbare orde en veiligheid.

Veiligheid is in dit tijdperk niet alleen op straat belangrijk, maar ook op school, in huis en online.  

Wat Onafhankelijk Rijswijk betreft wordt er de komende jaren extra ingezet op veiligheid voor iedereen,  

in alle situaties. Samenwerking tussen de gemeente, de burgemeester, de politie, welzijnsinstellingen, 

onderwijsinstellingen en de burgers zelf is daarbij van essentieel belang.
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Parkeren in Rijswijk
Onafhankelijk Rijswijk wil een aanpassing van het huidige 

 parkeerbeleid, en hanteert daarbij enkele basisprincipes.

 Iedere Rijswijker moet een vergunning kunnen aanvragen 

waarmee gratis geparkeerd kan worden in alle gebieden 

waar betaald parkeren geldt, met uitzondering van de 

winkelgebieden. Deze vergunning moet enkel kosten-

dekkend zijn voor de gemeente, en na een eenmalige 

aanvraag moet deze ieder jaar automatisch worden 

 verzonden en kunnen worden betaald middels auto-

matische incasso. Hiermee kan overal in Rijswijk waar een 

parkeerprobleem optreedt, betaald parkeren worden 

ingevoerd. 

 In alle winkelgebieden moet tenminste het eerste uur 

gratis parkeren worden ingevoerd.

 Er mogen evenveel vergunningen worden aangevraagd 

als het aantal ingeschreven bewoners >18 jaar per adres.

 Elke vergunning wordt voor hetzelfde (kostendekkende) 

bedrag uitgegeven. Voor bijzondere gevallen (mantel-

zorgers, instellingen etc.) wordt een minimaal of 0-tarief 

gehanteerd.

 Om mensen met een bedrijfsauto of extra (zakelijke/

lease) auto tegemoet te komen, mag per adres 

 maximaal 1 vergunning worden aangevraagd boven het 

aantal inwoners >18 jaar. Omdat deze auto ofwel zakelijk 

wordt gebruikt, dan wel om fiscaal voordeel wordt benut, 

is deze vergunning wel aanzienlijk duurder in aanschaf. 

Verkeer en vervoer.

In een snelgroeiende stad en een groeiende economie wordt bereikbaarheid al snel een knelpunt.  

Een aspect waar Rijswijk in het verleden juist altijd goed op heeft gescoord. Wij zullen ons dan ook 

 blijven inzetten voor een bereikbare stad met een goede combinatie van wegen, openbaar vervoer, 

 fietspaden en voldoende parkeergelegenheid.

 Parkeerhandhaving wordt teruggebracht tot ‘handhaven 

op verzoek’ en ‘handhaving op belangrijke -/ probleem- 

locaties’ (kosten worden namelijk verrekend in vergunning). 

Deze locaties worden bepaald door goed naar meldingen 

van burgers te luisteren.

 Onderzocht moet worden hoe de parkeerdruk op diverse 

‘pijnpunten’ in Rijswijk (o.a. Cromvliet, Leeuwendaal,  

Te Werve en Rijswijk-Midden) verder kan worden verlaagd. 

Door slimme aanpassingen in de openbare ruimte kunnen 

soms al meer parkeerplaatsen worden gerealiseerd, zonder 

dat de omgeving hierdoor achteruit gaat. Ook willen we 

onderzoek doen naar de haalbaarheid van alternatieven 

zoals ondergronds parkeren of centraal parkeren.

Openbaar vervoer en bereikbaarheid
 De gemeente moet in overleg met de OV-maatschap-

pijen om ervoor te zorgen dat RijswijkBuiten een betere 

OV-aansluiting krijgt dan alleen buslijn 51. Totdat ander OV 

vervoer (zoals railvervoer) is gerealiseerd, is busvervoer in 

deze en het groen wijk essentieel. In de ontwerpplannen  

is al ruimte voor een trein/lightrail station!

 Onafhankelijk Rijswijk vindt dat de kwaliteit en het onder-

houd van wegen, fietspaden en trottoirs moet worden 

verbeterd. Daarbij in het bijzonder aandacht voor Rijswijk- 

Midden en Te Werve. Deze wijken kampen met veel 

 achterstallig onderhoud, zoals stoepen en wegen die 

worden vernield door woekerende boomwortels.

 Onafhankelijk Rijswijk wil dat een tweede fietsbrug over 

de Delftse Vliet ter hoogte van de Zuiderweg wordt 

 gerealiseerd. Zo kan verkeer uit RijswijkBuiten eenvoudig 

Den Haag en Pijnacker-Nootdorp (en vice versa) bereiken, 

zonder om te hoeven rijden richting de fietsbrug bij de 

Huis te Hoornkade.

 De gemeente moet met een veel scherpere blik kijken 

naar de doorstroming van het verkeer in het binnen-

stedelijk gebied. Er komen steeds meer inwoners, en dus 

auto’s, terwijl er niet meer, maar juist minder asfalt komt. 

Ook moet er een duidelijke visie komen voor de door-

stroming van de A4 via de diverse Rijswijkse hoofdwegen 

richting Den Haag.  (Prinses Beatrixlaan, Burgemeester 

Elsenlaan, Haagweg en de Plaspoelpolder (met name 

kruispunt Treubstraat/Volmerlaan/Huis te Landelaan en 

kruispunt Diepenhorstlaan/Verijn stuartlaan)

 Onafhankelijk Rijswijk is zich ervan bewust dat er veel 

bezwaar is op de huidige (slechte) doorstroming over de 

Hoornburg naar de Haagweg. Wij willen dat de door-

stroming z.s.m. na ingebruikname van de Rotterdamse 

baan wordt geëvalueerd, om te kunnen bepalen of extra 

maatregelen noodzakelijk zijn. 

 Om te voorkomen dat het straatbeeld ‘versteend’ en 

veelvuldig vaststaat, moeten waar mogelijk groene 

 rotondes worden aangelegd ter (vervanging of) voor-

koming van kruispunten met verkeerslichten. Dit verbetert 

de doorstroming.

 Onafhankelijk Rijswijk wil dat de gemeente in gesprek  

blijft met het Rijk, Den Haag en de Metropoolregio voor 

de lange ondertunneling van de Prinses Beatrixlaan.  

Die tunnel verbetert de leefbaarheid, de luchtkwaliteit  

en het huidige aanzicht van de Prinses Beatrixlaan 

 aanzienlijk.

Fietsers
 Onafhankelijk Rijswijk wil dat het huidige fietspaden-

netwerk goed onderhouden blijft en (waar mogelijk) 

wordt versterkt. 

 Een fietser moet zo veilig mogelijk over straat kunnen!  

Dat betekent dat fietspaden WAAR MOGELIJK vrijliggend 

aangelegd moeten worden.

 Waar vrijliggende fietspaden niet mogelijk zijn moet de 

veiligheid van fietsers worden vergroot door bijvoorbeeld 

duidelijker markeringen aan te brengen op de weg  

(bv.  ‘kattenogen’ of LED-verlichting in de grond), betere 

afscheiding van het fietsersdeel of een beperking van de 

snelheid voor gemotoriseerd verkeer.

 LED-verlichting kan ook worden ingezet op risicovolle (en 

’s avonds slecht zichtbare) oversteekplaatsen op drukkere 

wegen, zoals op de Lindelaan.
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Terwijl de economie nog altijd groeiende is en nog altijd nieuwe hoogtepunten bereikt, kent Rijswijk  

twee belangrijke economische gebieden met een achteruitgang: bedrijventerrein Plaspoelpolder en 

 winkelcentrum In de Bogaard. Wij willen dat de gemeente nadenkt over maatregelen en initiatieven  

om de leegloop een halt toe te roepen!

Economie en werkgelegenheid.

 De gemeente moet zich meer inspannen om de leeg-

stand van de Bogaard en Oud-Rijswijk aan te pakken. 

Onafhankelijk Rijswijk wil dat een leegstandverordening 

wordt ingevoerd. Alleen de aanleg van een terras, het 

transformeren van kantoorpanden naar woningen en  

de aanleg van een ‘tuin’ op het Bogaardplein zijn niet 

 voldoende om het winkelend publiek weer terug te halen 

naar Rijswijk.

 Ook moet de gemeente zich tot het uiterste inspannen 

om, wanneer het contract in 2019 afloopt met Q-park, 

samen met Q-park en de garage-eigenaar tot een 

akkoord te komen waarin tenminste 1 uur gratis parkeren 

geldt in de parkeergarages van In de Bogaard.

 De gemeente moet nadenken over een stimulerings-

regeling voor nieuwe huurders in In de Bogaard.

 De gemeente moet zich blijven inzetten om van Rijswijk 

opnieuw een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven 

en (zelfstandig) ondernemers te maken. De gemeente 

moet daarom continue (beter) contact onderhouden 

met de (grote) bedrijven in de Plaspoelpolder, en zich  

niet laten verrassen door onaangekondigd vertrek van 

bedrijven (bv. Shell).

 Winkeliers moeten meer vrijheid krijgen om zelf hun 

 openingstijden, binnen bepaalde kaders en zonder 

 overlast, te bepalen. 

 Ondernemers mogen zich niet tegengewerkt voelen door 

langdurige procedures van de gemeente. De gemeente 

moet helder communiceren, handelen en faciliteren. 

Ondernemers weten zelf prima hoe zij hun bedrijf moeten 

exploiteren. 

 De gemeente moet zich meer bekommeren om de  

 positie van de kleine zelfstandige, ondernemers (ZZP’ers) 

in Rijswijk. Zo zouden initiatieven kunnen worden ontplooid 

om ZZP’ers met elkaar en (potentiele) opdrachtgevers in 

contact te brengen.

 In bepaalde delen van de Plaspoelpolder staat Onafhan-

kelijk Rijswijk niet afwijzend tegenover omvorming naar 

andere bestemmingen dan alleen werkgelegenheid. 

Deze omvorming mag alleen nooit de aanwezigheid of 

ontwikkeling van bestaande of nieuwe werkgelegenheid 

in gevaar brengen, want: eenmaal een woning is er geen 

kantoorruimte meer. Initiatieven als de Hofmeesters langs 

de Sir Winston Churchilllaan en de komst van Jumpsquare 

moedigen wij aan. 

Onafhankelijk Rijswijk vindt het belangrijk dat 

zoveel mogelijk mensen deelnemen aan de 

arbeidsmarkt of zich als ondernemer vestigen. 

Werk leidt namelijk tot sociale contacten en 

 voorkomt een sociaal isolement. Ondanks de 

groeiende economie is het aantal mensen met 

een uitkering in Rijswijk het laatste jaar gegroeid.

 Wie een uitkering ontvangt maar wel kan werken,  

moet door de gemeente aan werk geholpen worden. 

Daarbij wordt de uitkering afgebouwd. Bij werkweigering 

verliest men (een deel van) de uitkering. 

 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten 

worden geholpen aan werk. Onafhankelijk Rijswijk streeft 

ernaar om bij aanbestedingen een standaardkorting van 

5% in de vorm van ‘social return’ af te dwingen, die direct 

in de pot van de Participatiewet terecht komt om 

 daarmee werklozen aan het werk te helpen.

 De komst van door Onafhankelijk Rijswijk gewenste 

Wijktoezichthouders, kan een opstap zijn naar beter 

betaald werk, zoals bijvoorbeeld gemeentelijk Handhaver 

(BOA). De kosten van een opleiding kunnen gedeeltelijk 

door het individu worden terugbetaald vanuit het 

 gestegen salaris in bijvoorbeeld de eerste vijf jaar.
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 Onafhankelijk Rijswijk vindt een ‘continue financiële baro-

meter’ met betrekking tot de begroting en realisatie van 

het Huis van de Stad randvoorwaardelijk. Burgers mogen 

niet opdraaien voor een potentieel miljoenen-fiasco. 

Wanneer de begrote kosten hoger uitvallen, moeten alle 

scenario’s opnieuw worden doorgerekend om te verzeke-

ren dat de gemeente Rijswijk belastinggeld zinvol blijven 

besteden. Kan een positieve business case niet langer 

worden gegarandeerd, dan moet de stekker per direct  

uit dit miljoenentraject worden getrokken.

 De gemeente moet meer gebiedsvisie tonen bij de 

 ontwikkeling van plannen. Bij een ontwikkeling van ‘Het 

huis van de Stad’ moet ook aan het parkeerprobleem,  

de verkeersontsluiting en de overloop-effecten voor aan-

grenzende wijken worden gedacht. Ook het door onder-

zoekers vastgestelde negatieve effect op de omzet- en 

bezoekersontwikkeling van winkelcentrum In de Bogaard 

bij het vertrek van de ambtelijke organisatie moet mee-

genomen worden.

 Verdergaande digitalisering van de gemeentelijke dienst-

verlening en de verwerkende processen draagt ook bij 

aan een reductie van het aantal noodzakelijke ambte-

naren en de daarmee gepaard gaande huisvestings-

behoefte.

 Wij vinden dat Rijswijk ambtelijk moet samenwerken met 

andere gemeente om ons heen, zoals dat mede door 

inzet van Onafhankelijk Rijswijk ook gebeurd met de 

gemeente Delft.  De Metropoolregio (Samenwerking 

 Rotterdamse en Haagse regio, MRDH) moet een samen-

werkingsverband zijn om tot beter openbaar vervoer en 

een economisch klimaat te komen. Wel wil Onafhankelijk 

Rijswijk voorkomen dat te veel taken naar deze organisatie 

gaan, waardoor mogelijk lokaal politiek ‘maatwerk’ wordt 

verdrongen door massale oplossingen en richtlijnen. 

Openbaar bestuur en financiën.

De gemeente Rijswijk heeft bewezen heel goed in staat te zijn om als zelfstandige gemeente te kunnen 

voortbestaan. Onafhankelijk Rijswijk heeft zich daar de laatste 30 jaar als geen ander sterk voor 

gemaakt! Wij blijven ons, samen met de burgers van Rijswijk, verzetten tegen van bovenaf opgelegde 

constructies zoals verplichte samenvoeging van gemeenten. Nu Rijswijk richting de 60.000 inwoners 

groeit maken wij ons daar nog meer sterk voor. 

 Ambtelijke samenwerking met andere buurgemeenten  

is enorm belangrijk, zeker als dat betekent dat meer 

 efficiency en kostenreductie voor de burger kan worden 

bereikt. Dit betekent ook een goedkopere overheid,  

want er zijn minder werkplekken nodig en de noodzaak 

tot  huisvesting (zoals het Huis van de Stad) vervalt.

 Onafhankelijk Rijswijk wil meer lokale inspraak voor burgers 

bij beslissingen die burgers direct aangaan. Denk aan de 

herinrichting van openbare ruimte, straten etc.

De gemeenteraad 2018-2022 moet voorkomen dat 

de lasten voor de burgers hoger worden door 

 financiële risicobeheersing. Onafhankelijk Rijswijk 

streeft naar een zuivere begroting en discussie op 

de inhoud en de grondslagen. Het geld van de 

 burgers kan maar één keer uit gegeven worden en 

daarom moet de gemeenteraad hier zorgvuldig 

mee omgaan.

 Onafhankelijk Rijswijk wil dat de gemeente streeft naar de 

laagst mogelijke lastendruk voor inwoners, en dat er niet 

meer geld wordt uitgegeven dan dat er binnenkomt.

 De gemeente moet verantwoordelijker omgaan met finan-

cieel hoog-risico plannen. Een groot voorbeeld hiervan is 

‘Het huis van de Stad’. Inmiddels is door een groot deel van 

de raad akkoord gegeven op de eerste fase. Onafhanke-

lijk Rijswijk stemde, goed beargumenteerd, tegen. Wij zijn 

van mening dat wanneer blijkt dat de aanneemsom hoger 

uitvalt dan begroot, het project alsnog per direct stopgezet 

moet worden. Inmiddels zijn de eerste kostenverhogingen 

al gerealiseerd. Van Onafhankelijk Rijswijk kan men ook 

 verwachten dat wij alert zullen zijn op alle extra kosten die 

gemaakt moeten worden in het buitengebied en bij het 

inhuizen van de diverse instellingen.

 Strengere controle op nut, noodzaak en besteding van 

Rijswijkse subsidies. Op veel vlakken lijkt het Rijswijkse 

bestuur de regie verloren, in het bijzonder over de organi-

saties die op afstand gezet zijn.

 Afschaffen van de hondenbelasting, omdat de hand-

having de baten en het nut ten boven gaat. 

 Bij openbare aanbestedingen door de gemeente moet 

een korting van 5% worden geëist op de aanneemsom 

voor MVO/social return doeleinden. Deze 5% wordt toe-

gevoegd aan de begrotingsposten t.b.v. de Participatie-

wet, om daarmee werk voor mensen in de bijstand te 

bevorderen.

 Kwijtscheldingen moeten niet langer worden verantwoord 

onder heffingen en belastingen, maar onder het armoede-

beleid. Dit zorgt voor een zuivere begroting, inzicht en 

transparantie in de belastingen en heffingen.

 De dienstverlening van de gemeente Rijswijk is als goed 

beoordeeld. Onafhankelijk Rijswijk streeft naar een excel-

lente beoordeling, waarbij ondernemers én burgers 

gemakkelijker online en fysiek toegang hebben tot de 

dienstverlening. Er moet snel en inhoudelijk worden 

gehandeld en, indien nodig, moet de ambtenaar actief 

naar de ondernemer/burger toegaan. Wij stellen daarom 

voor dat de gemeente een systeem invoert waarbij 

goede presteerders worden beloond, waarbij de tussen-

tijdse resultaten ook steeds zichtbaar zijn voor burgers.



Lijst 7.


