
PvdA dankt winkeliers

De afdeling Rijswijk 
van de PvdA bracht 
‘het kaarslicht’ naar 
Winkelcentrum ‘Oud-
Rijswijk’ tijdens de 
Christmas Shopping 
Night. De PvdA dankte 
de winkeliers voor de 
samenwerking en het 
meedenken voor het 
bestemmingsplan.

In het mooi versierde win-
kelgebied van Oud-Rijswijk 
heerste een gezellige Oud 
Hollandse kerstsfeer met 
live-muziek, diverse le-
vende standbeelden en het 

kerstverhaal bij kaarslicht. 
Dit alles is natuurlijk al-
leen maar mogelijk door de 
uitstekende samenwerking 
van de winkeliers, de Oude 
Kerk, Museum Rijswijk en 
Stichting Buurtschap Oud 
Rijswijk en vele vrijwilli-
gers.
De Rijswijkse PvdA greep 
deze avond aan om al deze 
organisaties te bedanken 
voor het tot stand komen 
deze vond én voor het mee-
denken met en over het 
bestemmingsplan Oud-
Rijswijk. In de laatste raads-
vergadering voor het kerstre-
ces is dat plan aangenomen 
met algemene stemmen. In 
de gemeenteraad waren alle 

partijen het er over eens dat 
de aanpak die gekozen was, 
de juiste manier was ge-
weest van communiceren, 
meedenken en participeren 
in de uiteindelijke besluit-
vorming van het college. De 
PvdA spreekt dan ook de 
hoop uit dat dit een blauw-
druk zal zijn voor toekom-
stige bestemmingsplannen. 
De grote waardering voor 
dit succes werd aan de win-
keliers namens de PvdA uit-
gesproken door Yvonne Ha-
genaars, Erik van der Veer 
en Henk van Sluijsdam. Een 
Kerst- en Nieuwjaarswens 
met een rood kaarsje wer-
den als blijk van dank over-
handigd.

Yvonne Hagenaars bezocht tijdens de Christmas Shopping Night winkeliers voor een dankwoordje 
ten aanzien van het bestemmingsplan Oud-Rijswijk. Foto: PRExpo over verkeersveiligheid

RIJSWIJK - De tentoonstel-
ling ‘De veilige weg’ in 
het hoofdkantoor van 
de ANWB in Den Haag 
vertelt aan de hand van 
foto’s, posters, folders, 
tijdschriften en fi lmpjes 
het verhaal van hoe de 
weg in de loop van de 
tijd gevaarlijker werd en 
steeds is  aangepast om 
de verkeersdeelnemers te 
beschermen.
Zo is er onder meer aan-
dacht voor de introductie 
van valhelmen,  autogor-
dels en middenbermbe-
veiliging,  de maximum-
snelheid, verkeerseducatie 
en discussies over voet-

gangersoversteekplaatsen.  
De expositie laat zien hoe 
de verkeersveiligheid zich 
in de afgelopen 130 jaar 
ontwikkelde na de intro-
ductie van de fi ets en de 
auto in het Nederlandse 
straatbeeld. In de tweede 
helft van de 20e eeuw 
nam het aantal verkeers-
slachtoffers enorm toe. 
Begin jaren zeventig 
vielen in Nederland ieder 
jaar meer dan 3300 ver-
keersdoden.  Dankzij cam-
pagnes om het gedrag in 
het verkeer te verbeteren,  
een veilige uitvoering van 
wegen,  scheiding van ver-
keerssoorten en veiliger 

uitrusting van voertuigen 
daalde het aantal jaarlijk-
se verkeersdoden fors tot 
650 en het aantal ernstig 
gewonden tot 22.000.  Het 
is de uitdaging om het 
aantal verkeersslachtof-
fers de komende jaren 
verder te laten dalen.
De tentoonstelling is te 
bekijken in bezoekers-
centrum de Rotonde bij 
het hoofdkantoor van 
de ANWB aan de Was-
senaarseweg 220 in Den 
Haag tot en met 15 april 
van maandag tot en met 
zaterdag  tussen 9.30 en 
17.00 uur.  De toegang is 
gratis. 

Krakers moeten na rechtszaak 
uit voetbalkantine Juventas
RIJSWIJK - De krakers van de 
voormalige voetbalkantine 
van Juventas aan het Julia-
laantje hebben hun onder-
komen verlaten. De krakers 
verloren de rechtszaak om-
dat een woonfunctie niet 
conform het bestemmings-
plan is.
“Begin oktober namen wij 
de kantine, door ons ‘De 
Overtreding’ gedoopt, na ja-
ren van leegstand en verloe-
dering in gebruik om er een 
ontmoetingsplaats en sport- 
en activiteitencentrum voor 
de buurt te creëren. Nadat 
de voetbalclub in 2010 door 

de gemeente gedwongen 
werd te verhuizen moeten 
ook wij nu het veld ruimen 
voor leegstand en braaklig-
ging”, melden de krakers.
“Onlangs diende een rechts-
zaak waarin wij het besluit 
van de gemeente om ons 
te ontruimen aanvochten. 
Helaas hebben wij deze 
zaak verloren. De gemeente 
bleek onbuigbaar in hun 
voornemen ons initiatief te 
dwarsbomen, en weigerde 
op welke manier dan ook 
in overleg te treden over 
gebruik van het pand. De 
rechter oordeelde dat het be-

stemmingsplan bewoning 
niet toelaat. Dat daarmee 
totaal voorbijgegaan wordt 
aan het feit dat de gemeente, 
in tegenstelling tot ons, geen 
enkel plan met het terrein 
heeft vinden wij kwalijk en 
onbegrijpelijk.”
Om te vervolgen: “Tijdens 
de rechtszaak kwam aan het 
licht dat de gemeente in gro-
te haast er een sloopmelding 
doorheen heeft geduwd. 
Waarom de gemeente zo’n 
haast heeft een braaklig-
gend terrein te creëren op de 
locatie van een sportkantine 
konden ze niet toelichten.”
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GOED NIEUWS: PEREZ VOORSCHOTEN IS ONLANGS VERHUISD NAAR EEN RUIMERE LOCATIE!

De jaarlijkse opruiming start vandaag
FEESTELIJKE OPRUIMING

Opgericht in 1919, is Perez de oudste en grootste Perzische 
tapijtenspecialist van Nederland. 

Naast de klassieke Perzische tapijten is de collectie in de loop van 
de tijd enorm uitgebreid. Fijngeknoopte Zieglers, nomadentapijten 
uit Iran, marokkaanse berbertapijten, designtapijten uit Nepal en 
Tibet, tafelkleden uit Pakistan en kelims uit alle windstreken.

Bijzonder mooie tapijten leverde Perez bij Van Lanschot Bankiers, 
de trouwzaal van de gemeente Delft, diverse ambassades in Den 
Haag én bij vele duizenden particulieren in binnen- en buitenland.

Wij hebben een reputatie hoog te houden.
Daarom selecteren wij streng, welke tapijten in de collectie 
worden opgenomen.

Om ruimte te maken voor de nieuwe collectie, start vandaag 
onze jaarlijkse opruiming. Vele exclusieve tapijten zijn nu fors 
afgeprijsd.

Geen spectaculaire korting op een veel te hoge prijs, maar een 
realistische korting op een realistische prijs!

Vanzelfsprekend worden alle tapijten geleverd met volledige 
garantie. Ook in de toekomst kunt u op ons rekenen.

U bent van harte welkom.

Hoogachtend, 

Sieto en Irene Wolters

Perez Wolters
Schoolstraat 46, Voorschoten
Telefoon 071 561 360

Openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag
10.00 - 17.00 uur

Reiniging en reparatie?
Uw tapijt is bij ons in goede handen.
www.perezvoorschoten.nl


