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Rijswijkse PvdA brengt ‘kaarslicht’ in winkelcentrum ‘Oud-Rijswijk’ 
Actie #89 

 
Afgelopen vrijdag de 20ste werd weer een gezellige ‘Christmas Shopping Night’ gehouden in winkelcentrum 
Oud-Rijswijk. In het hele, mooi versierde, winkelgebied van Oud-Rijswijk heerste een gezellige Oud 
Hollandse kerstsfeer met live-muziek, diverse levende standbeelden en het kerstverhaal bij kaarslicht. Dit 
alles is natuurlijk alleen maar mogelijk door de uitstekende samenwerking van de winkeliers, de Oude Kerk, 
Museum Rijswijk en Stichting Buurtschap Oud Rijswijk en vele vrijwilligers. 
 
De Rijswijkse PvdA greep deze avond aan om al deze organisaties te bedanken voor het tot stand komen 
deze vond én voor het meedenken met en over het bestemmingsplan Oud-Rijswijk. Afgelopen dinsdag 17 
december is dat plan in de gemeenteraad aangenomen met algemene stemmen. 
In de gemeenteraad waren alle partijen het er over eens dat de aanpak die gekozen was,  de juiste manier 
was geweest van communiceren, meedenken en participeren in de uiteindelijke besluitvorming van het 
college. De PvdA spreekt dan ook de hoop uit dat dit een blauwdruk zal zijn voor toekomstige 
bestemmingsplannen.  
De grote waardering voor dit succes werd aan de winkeliers namens de PvdA uitgesproken door Yvonne 
Hagenaars, Erik van der Veer en Henk van Sluijsdam. Een Kerst- en Nieuwjaarswens met een rood kaarsje 
werden als blijk van dank overhandigd. Natuurlijk wenste de Rijswijkse PvdA de ondernemers een goed en 
winstrijk 2014. 
 
Kortom, een mooie actie #89 van de Rijswijkse PvdA, met elkaar, samen, voor hen die ertoe doen. Dit keer 
de ondernemers in Rijswijk. 
 

Noot voor de redactie 
Dit was Actie #89. De Rijswijkse PvdA voert iedere dag, op weg naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2014, 
een actie. 
 
Yvonne Hagenaars, lijsttrekker, fractievoorzitter, 06 42 02 14 98 
Erik van der Veer, kandidaat, fractielid: 06 51 59 50 89 
Henk van Sluijsdam, kandidaat: 06 14338510 
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