EEN GREEP UIT ONZE
BEHAALDE RESULTATEN:
1: Bus terug in de
Muziekbuurt Bus
23 werd uit de
route Muziekbuurt
gehaald. Ruim 4000
inwoners zaten zonder
openbaar vervoer. De
gezamenlijke strijd
van Rijswijks-Belang
met betrokkenen en
inwoners uit de wijk
om het openbaar
vervoer terug te
krijgen is geslaagd.
De nieuwe buslijn
51 doet nu de
Muziekbuurt aan!
2: Toegankelijkheid
voor mindervalide
en invalide mensen
verplicht gesteld in het
vergunningenbeleid
voor evenementen in
Rijswijk.
3: Beleid hond in een
auto met warme
dagen. Harder en
strenger optreden
bij het achterlaten.
Rijswijks-Belang ging

met ruim 51.000
handtekeningen naar
de 2e kamer toe.
Daardoor is beleid
landelijk aangescherpt.
4: Ouderenloket in het
stadhuis gerealiseerd
(excellente
dienstverlening). Daar
waar ouderen terecht
kunnen voor al hun
vragen/hulp.
5: Infrastructuur
Haagweg/Hoornbrug
Vanwege regelmatig
voorkomende
ongelukken is
op verzoek van
Rijswijks-Belang
de infrastructuur
aangepast.
6: Aanpak horror
kruispunt Verrijn
Stuartlaan/
Diepenhorstlaan in
de Plaspoelpolder. Op
verzoek van RijswijksBelang is er nu een
rotonde aangelegd!

7: Onterechte
parkeerboetes
Honderden Rijswijkers
hebben onopgemerkt
onterechte
parkeerboetes
gekregen door een
softwarefout in de
scanauto. RijswijksBelang heeft
afgedwongen dat
gedupeerden zich
konden melden en
geholpen werden.
Honderden boetes zijn
geseponeerd.
8: Onbespeelbaar
veld Rijswijkse Honk
en Softbal Vereniging
(RHSV) RedLions
Nieuw veld met
veldverlichting
gerealiseerd.
9: MBB (Museum
Bescherming
Bevolking) Het
grootste geheim van
Rijswijk weten te
behouden. Niet slopen,
maar investeren!

10: Geprepareerde
voorwerpen verbod
tegen diefstal in de
APV opgenomen.
11: Deelscooters
Aanpak hinderlijk
geparkeerde scooters.
12: Zaterdagmarkt
weten te behouden in
Oud-Rijswijk.
13: Mobiel
cameratoezicht op
hotspots om illegaal
vuildumpers op te
sporen.
14: Minder
apenproeven in het
BPRC: 40% verminderd.
15: Steun lokale
ondernemers
Rijswijks-Belang is
de grondlegger van
‘Support your locals’.
16: Paviljoen Te Werve
open Opgelegde
sluiting met succes
aangevochten in de

raad m.b.t. landelijke
Corona maatregelen.

25: Herinrichting
speeltuin Buvelio

17: Parkeervergunningen in de wijk Te Werve (einde uitwijkers
vanuit Den Haag).

26: Skatepark voor
jongeren in de maak.

18: Betaalbare
woningen voor
jongeren in de maak.

DIVERSE ACTIES:

19: Aanpak Cybercrime
Voorlichting aan
vooral ouderen, via
informatiedagen bij
o.a. Welzijn Rijswijk.
20: Rattenbestrijdingsplan
21: Hondenbelasting
afgeschaft
22: Prikkelarm dagdeel
op de kermis

• Koningsdag:
Tompoucen voor
zorgverleners
• Jus d’orange uitdelen
op de markt in Oud
Rijswijk
• Speelgoed voor
uitgebrande IKROS
• Jaarlijks fietslampjes
uitdelen ’Ik wil je
kunnen zien actie’

23: Geen bezuinigingen
op onderhoud
bestrating
24: Aanpakken
grasaren

Heeft u tips, ideeën voor in ons programma 2022-2026? Mail naar info@rijswijksbelang.nl

