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Betreft: artikel 43 vragen met betrekking tot handhaving en parkeerbeleid 
 
Aan het college van B&W van Rijswijk, 
 
De parkeerproblematiek in de Rijswijkse wijken grenzend aan Laakkwartier is door de 
maatregelen die de gemeente Den Haag heeft genomen ernstig toegenomen. De berichten die 
ons hierover rechtstreeks en via de media bereiken nemen in heftigheid toe. De gemoederen 
lopen hierover helaas soms zodanig hoog op dat er zelfs sprake is van vandalisme en 
eigenrichting. Ook dat is natuurlijk niet aanvaardbaar zoals ook de burgemeester al heeft 
uitgesproken. 
 
In de Raadsvergadering van 11 februari jongstleden stelde de PvdA al vragen over dit 
onderwerp. Daarin herinnerden wij het college eraan dat om de Rijswijkse burgers tegemoet te 
komen er in het Oude Centrum geén belanghebbend parkeren werd ingevoerd omdat de 
bewoners dat toen niét wilden.  
 
Het college zegde toe een en ander te zullen onderzoeken. Op zich begrijpen wij dat zorgvuldig 
onderzoek naar een structurele oplossing nodig is, maar wij menen dat op korte termijn 
wellicht toch maatregelen genomen kunnen worden. De ontstane situatie vraagt naar onze 
mening om een snelle en daadkrachtige oplossing. 
 
Op basis van artikel 43 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Rijswijk stellen 
wij u daarom onderstaande vragen: 
 

1. Wat is de stand van zaken van uw onderzoek? 
 

2. Hoe en in welke wijken wordt er als gevolg van de ontstane situatie gecontroleerd en 
gehandhaafd? Is extra handhaving ingezet? 

 
3. Is het mogelijk en is het college bereid om op heel korte termijn (maximaal 1 à 2 

weken) passende maatregelen te nemen om de ontstane parkeerproblematiek in delen 
van Rijswijk terug te brengen naar de eerdere situatie (voordat de maatregelen in Den 
Haag werden ingevoerd)? 
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