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De Griffier van de Gemeenteraad
Rijswijk
Postbus 5305
2280 HH Rijswijk

Datum 2 augustus 2019

e.e. BBR-Rijswijk
lndustrieschap Plaspoelpolder
Gedeputeerde Staten van
Zuid Holland

Betreft: Toekomstvisie voor het Havengebied

Geachte heer/mevrouw
Hierbij sturen wij u een kopie van ans schrijven aan het college van B&W van Rijswijk
in het bijzonder aan de heer Armand van der Laar ter uwer informatie.
Namens,

AANGETEKEND
Gemeente Rijswijk
T.a.v. het College van B&W
De heer Armand van de Laar
Bogaardplein 15
2284 OP Rijswijk

Datum 2 augustus 2019

e.e. BBR-Rijswijk
IPP

Gedeputeerde Staten van
Zuid Holland
Ver. Centraal Bureau voor de
Rijn- en Binnenvaart

Betreft: Toekomstvisie voor het Havengebied

Geaehte heer Van der Laar,
Als gezamenlijke verenigingen van eigenaren van de bedrijfspanden aan de Nijverheidsstraat
heb ben wij op 2 juli ji kenn is genomen van de plannen die Studio Hartzema sa men met de
gemeente Rijswijk heeft ontwikkeld met betrekking op het havengebied zoals vastgelegd in de
'Toekomstvisie voor het Havengebied'.
De ondernemers van de Nijverheidsstraat zijn bij het zien van de maquette en na de uitleg
geschrokken van de voorgenomen plannen die er zijn geschetst voor ons gedeelte van het
havengebied; de Nijverheidsstraat.
De Nijverheidsstraat is een doodlopende straat met slechts beperkte parkeermogelijkheden.
Er zijn tientallen bedrijven gevestigd met dagelijkse aan- en afvoer. Oat zorgt voor regelmatige
verstoppingen. De gemeente geeft in haar plannen aan dater mogelijkheden zijn om een groat
aantal woningen in te plannen met een parkeernorm van slechts 1,3 auto per woning en waarbij
de gasten en dienstverlening gebruik moeten maken van parkeer-voorzieningen op de openbare
weg. Oat zal leiden tot een onaanvaardbare verkeersdruk in een doodlopende straat.
De brand in een bedrijfspand op de Steenplaetsstraat op 16 ju Ii 2019 liet zien dat de hulpdiensten
de grootste moeite hadden in benaderen en beheersen van dit gebied. Bij soortgelijke calamiteiten
zal de druk van de vele woningen en bedrijven in een doodlopende straat leiden tot een
ongeoorloofde gevaarlijke situaties.
Namens de besturen van de vijf VVE's van de Nijverheidsstraat vragen wij u de geschetste plan nen
te herzien en vooraf in overleg te treden met de bedrijven in de Nijverheidsstraat.

