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Verslag van de gecombineerde vergadering van het VBS-bestuur 
met vertegenwoordigers van de werkgroepen.  
Dinsdag 29 november 2012, aanvang 19.30 uur 

Aanwezig: Ineke van Vliet), Herman Bloemsaat, Rob Borghart, Bert Vonk (VBS-bestuur); Yvonne Sloet tot 
Everlo (Bridge); Jacob Schot (BODS); Annika Bloemsaat (Dansen MB); Bert Disser en Nico van Geresteijn 
(BOMB); Theo van Leeuwen en Wim Groeneveld (SCMB); Wil Fortuin en Nel Timan (Bingo); Nel Bloemen 
(Klaverjassen); Suze Kromhout van der Meer (Schilderclub); Ron Fitz (BSN);  
Afwezig met kennisgeving: Saskia Nelissen (VBS-bestuur); Tonny Bekink (Dansen zo.mi.); Sytske 
Hoogenboom, Arie Twilt en Tom Voshol (BOSZ); Robert Schwärtz (TiCi-band); Elly vd Meer en Coby 
Lieshout (Bridge); Josje van Swieten (Country dansen ‘Magic boots’); Loekie van Leijde, Annie van Luijk en 
Nel Breedijk (Creatieve ontmoetingsochtenden), Frans Kalse (BSN); Cees van Delft (Swinging Oldtimers);  
 

 
1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda. 

a. Ineke opent om 19:30 de vergadering en verzoekt iedereen de presentielijst in te 
vullen. 

b. Tijdens het versturen van diverse stukken bleek dat de ledenadministratie een 
aantal onvolkomenheden bevat. De vertegenwoordigers van de werkgroepen (WG) 
wordt verzocht om de gegevens van uw WG te actualiseren (m.n. de 
emailadressen). 

c. Bert vraagt aandacht voor de afronding van het jaar en de voorbereiding op het 
inleveren van de jaarverslagen (maak alvast leuke foto’s en een leuk stukje). Er 
komt via de email nog een herinnering met daarin een opsomming van de aan te 
leveren informatie. 
 

2. Ontvangen en verzonden stukken. 
Ontvangen 
a. Gemeente Rijswijk: Ontwerpbeschikking subsidieverstrekking 2013 (€42.344,=); 

het subsidiebedrag wordt na de vaststelling van de gemeentebegroting definitief 
bepaald. 

b. Robert Denie bv.: Offertes kastenwanden (zie 7. en 9.c.) 
c. Welzijn Rijswijk (WR): Verzamelreacties themabijeenkomst op 1 nov. jl. 
Verzonden 
d. Uitnodiging aan de VBS-vrijwilligers voor de Kerstborrel op 15/12/’12 20:00 

Stervoorde (Eenmaal per email en herinnering per brief). 
e. Herinnering aan de vrijwilligersbijeenkomst van de gemeente op 10/12/’12 

(Schouwburg). 
f. Aan WR: zalenplanning voor de VBS-activiteiten in 2013. 

 
3. Verslag van de vergadering van 18 september jl. 

Blz. 2 pt. 5.: Wijzig ‘LAS’ in ‘LSA’. Verder wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Bewonersorganisaties 
a. Bewonersbijeenkomsten van 20, 21 en 26 november jl. 

i. 20/11 BOMB (GBS De Akker): Succesvolle bewonersbijeenkomst, die aansloot 
op het wijkprogramma. Naast bewoners waren vertegenwoordigers aanwezig 
van gemeente, woningcorporaties, VBS, BO’s en WR. Veel tijdsdruk 
ondervonden. Deze bijeenkomst zal leiden tot een grotere bekendheid van de 
(activiteiten van) de BOMB; het activiteitencomité zal hier ook een grote 
bijdrage aan hebben. 
Alle deelnemers hebben een ideeënformulier en een beker met het MB-logo er 
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op mee gekregen. 
Volgend jaar hoopt de BOMB weer een bewonersbijeenkomst te organiseren. 

ii. 21/11 BOSZ & BSN, i.s.m. de wijkagenten (WC Stervoorde): 
Bewonersbijeenkomst met als thema’s ‘Veiligheid is en om het huis’ en 
‘Buurtpreventie’. Het was een leerzame avond a.d.h.v. twee presentaties van 
de twee wijkagenten (Martien en Atus). Tijdens de avond waren er van beide 
wijken flyers beschikbaar. 
Gezien de overeenkomst in bebouwing willen BOMB en BSN kijken naar een 
samenwerking op het gebied van inbraakpreventie. 

iii. 26/11 BODS (ABA): Grote belangstelling en waardering voor de 
bewonersbijeenkomst in De Strijp (ca. 80 deelnemers), goed voor 
(naams)bekendheid van de BODS mede door het fraaie poloshirt met logo. Elk 
aanwezig ‘huishouden’ kreeg twee stickers en kon die op een flip-over plakken 
bij de speerpunten, waar van zij vonden dat die aandacht behoefden. 
Compliment voor Jacob, die op het laatste ogenblik moest inspringen voor de 
zieke Rico. 
Er komt een verslag van de avond (ook op de www.destrijp.net).  

Het VBS-bestuur is bijzonder content met wijze waarop de BO’s zich hebben 
geprofileerd! 

b. Terugblik op de themabijeenkomst van Welzijn Rijkswijk van 1 nov. jl. 
WR heeft deze themabijeenkomst georganiseerd om inbreng te verzamelen vanuit 
de bewonersorganisaties voor de inspraakavond “bevorderen van de 
bewonersparticipatie” van de gemeente. 
Leidraad van de bijeenkomst waren het Manifest van de actieve wijkbewoners 
(LSA), de nota Bewonersparticipatie en zes stellingen (denktank). A.d.h.v. de 
stellingen werd in groepen gediscussieerd. 
WR heeft een samenvatting verzonden van de resultaten van de avond. 

c. Wijkprogramma’s. 
i. MB: Het wijkprogramma MB is bijna afgerond. Tot de zomer van 2013 wordt er 

nog begeleid door het wijkteam, daarna WR het wijkteam slechts inzetten op 
basis van signalen. 

ii. SZ: Het wijkprogramma van SZ komt langzaamaan in de steigers. In 
september is er een opstartbijeenkomst geweest. Op 28/11 was een 
stakeholdersbijeenkomst, waarin het concept van de signaleringsrapportage 
van WR werd besproken, gecorrigeerd en aangevuld. Deze rapportage, de 
analyse van de wijk, zal in jan. 2013 gereed zijn. Hierna kan, cf. de 
wijkplancyclus, de bewonersagenda van het wijkprogramma worden opgesteld. 
 

5. Brede school Muziekbuurt. 
Conform het landelijke patroon wordt in de Muziekbuurt de Brede School gebouwd, 
een multifunctioneel gebouw voor samenwerkende en elkaar versterkende functies en 
groepen. Op 05/11 is begonnen met de bouw, die aan het einde van 2013 zal zijn 
afgerond. De start is gepaard gegaan met veel publiciteit; er is ook een ‘time capsule’ 
begraven met tekeningen van schoolkinderen. Deze capsule zal over 30 jaar weer 
worden geopend. 
Ook het wijkcentrum MB zal er zijn plaats krijgen; hun deelname en plaats in de BS is 
ingevuld middels een voorduren vraag en antwoord spel tussen Gemeente, VBS en 
BO & SCMB. Het bezettingsschema voor de deelnemers is inmiddels vastgesteld. 
 

6. Stand van zaken ‘warme overdracht’ van een aantal activiteiten uit het pakket van 
Welzijn Rijswijk. 
Het VBS-bestuur heeft het standpunt m.b.t. de warme overdracht aan WR 

http://www.destrijp.net/
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bekendgemaakt; daarna is geen reactie van WR meer vernomen. 
 

7. Kastenwand. 
WR heeft plotseling besloten om de kastenwand in de gang t.o. act. ruimte 1&2 
geheel voor eigenrekening te laten bouwen. De bouw zou in derde week van okt. 
beginnen; er is echter nog geen zichtbare actie geweest. WR heeft de gedachte 
uitgesproken om bergruimte te gaan verhuren. Het VBS-bestuur omarmt deze 
gedachte niet en heeft dit kenbaar gemaakt bij de gemeente. Voorts zal in het VBS-
kantoor een bufferbergruimte worden gemaakt om hier eventueel op te kunnen 
anticiperen (zie 9.c.) 
Bert verzoekt dringend om te worden gewaarschuwd als WR zonder overleg spullen 
van WG’n gaat verplaatsen of als WR bergruimte aan WG’n wil gaan verhuren. 
 

8. Financiën. 
a. Weinig nieuws. De tijdens de vorige vergadering geïntroduceerde formulieren 

worden goed gebruikt; de WG’n van SCMB zullen hierover nog separaat 
worden geïnstrueerd. 

b. De stukken van de financiële afhandeling van 2012 dienen voor het einde van 
de tweede week van jan. 2013 bij de penningmeester te zijn ingeleverd. 

c. De deelnemersbijdrage zal in 2013 € 5,45 resp. € 1,35 blijven. 
d. Het bestuur heeft, op verzoek van een van de WG-besturen, het standpunt 

bepaald t.a.v. leden, die hun bijdrage niet kunnen voldoen.  
Het bestuur vind het principieel onjuist om de positie van sociale zaken in te 
nemen. Als er leden met financiële problemen zijn, kunnen deze leden in 
eerste instantie naar WR-Thuisservice-Administratieve ondersteuning gaan. 
Als volgende stap kan men zich wenden tot de Gemeente-Sociale Zaken-
Schuldhulpverlening. Ook de bij sommige WG’n toegepaste korting via de 
Ooievaarspas is niet toegestaan.  
 

9. W.v.t.t.k. 
a. Nieuw activiteitenboekje. 

Het nieuwe activiteitenboekje is inhoudelijk gereed; de opmaak van de 
buitenkant is al door Puur Rood gemaakt; naar verwachting zal de verspreiding 
over alle huishoudens in het VBS-verzorgingsgebied plaatsvinden in de tweede 
week van jan. 2013. 

b. Kaders viering 40-jarig jubileum. 
Het kader van de jubileumviering wordt vastgesteld. Hierbij wordt (o.a.) 
gekeken naar de financiële mogelijkheden, de accommodatie, de deelnemers, 
de invulling van de avond zelf etc. Na vaststelling van het kader zal de WG ‘40-
jarig bestaan’ voor het eerst bijeenkomen. 

c. Kastruimte kamer VBS (zie ook 7.) 
In het VBS-kantoor zal nieuwe bergruimte worden gemaakt om alle losse 
rommel in VBS-kantoor op te ruimen en om evt. een buffer te creëren voor de 
WG’n. 

d. Tijdens de volgende vergadering, op donderdag 21 maart 2013 zullen de 
jaarstukken voor de ALV worden besproken. 
 

10. Rondvraag. Geen 
 

11. Sluiting. Ineke sluit om 21:00 de vergadering en nodigt iedereen voor een gezamenlijk 
drankje in de foyer van Stervoorde. 


