Namens de VVD Rijswijk de volgende vragen voor vergadering Ruimte, Economie en Verkeer.
Over IB 20 019 Pasgeld
Dank voor de uiteenzetting rondom het historisch relaas over Pasgeld. Dit relaas is tot stand gebracht
naar aanleiding van de VVD Rijswijk of de gemeente juridische risico’s loopt met betrekking de
intentieovereenkomst woongebieden Pasgeld etc. Op die vraag zou de VVD Rijswijk graag een klip en
klaar antwoord willen hebben: Ja of Nee. En zo ja, welke dan?
Ter aanvulling op deze vraag: Indien de Raad besluit in het betreffende gebied geen
woningontwikkeling toe te staan, welke juridische (dus geen financiële) risico’s loopt de gemeente
dan?
Over IB 20 037 Nieuwbouw woningcorporaties
Het college geeft aan dat er niet kan worden aangegeven wanneer het gevraagde antwoord wel kan
worden gegeven. Dat is op zijn zachts gezegd teleurstellend aangezien het gaat over een brief die
geschreven is naar aanleiding van het niet uitvoering geven aan een motie. Kan er op zijn minst een
indicatie in termen van dagen of weken worden gegeven wanneer het antwoord wel komt?
Over IB 20 022 Funtionele zonering
Welke verklaring kan gegeven worden voor het gegeven dat de gemeente in eerste instantie er
vanuit ging fat het schaarse recht zich richt op exploitatievergunningen voor de horeca terwijl dit nu
de omgevingsvergunning blijkt te zijn?
Hoe is deze misvatting ook in historisch perspectief te duiden: zijn er onterecht
exploitatievergunningen geweigerd?
Actuele vragen:
1. De VVD is voor het behandelen van alle bestaande zaken in een Veegsessie. Met name zijn wij toe
aan de vervolg behandeling over het plan rondom de verbetering van de verkeersveiligheid.
Wanneer gaat dit plaatsvinden? Op dat plan heeft de VVD Rijswijk wel een en ander op aan te
merken, zoals bekend, maar er zitten ook voldoende zaken in die kunnen bijdragen aan de
verbetering van de verkeersveiligheid. Kan het College tijdens deze bijeenkomst of anders op korte
termijn, zeg binnen een week, vooruitlopend op de gevraagde mondelinge behandeling, schriftelijk
berichten welke maatregelen reeds ter hand zijn genomen.
2. Wanneer wordt de Raad door het College meegenomen over de ontwikkelingen in het
Havengebied? Bewoners en bedrijven maken zich zorgen om de kennelijke plannen die worden
ontwikkeld. Zorgen die de VVD Rijswijk deelt want er lijkt sprake te zijn van plavoorming waarin
voorzien wordt van veel hoogbouw. De VVD Rijswijk zou daarom het College willen vragen tijdens
deze bijeenkomst, of anders zsm (binnen twee weken) schriftelijk te informeren over de stand van
zaken rondom de planvorming in het Havenkwartier.
3. Het College zou aan de slag gaan met door de Raad geaccordeerde voorstellen voor aanpassing
van het parkeerbeleid. Graag geeft de wethouder inzicht de planning voor;
- aanpassing bebording en plaatsing parkeermeters in Rijswijk;

- toevoeging van de nieuwe wijken aan het betaald parkeren regime.
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