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Datum Activiteiten 

  9-01-20  
Via Rijswijk Wonen een garage gekregen aan de Citerstraat P21 (achter de 
woningen). Dennis van der Geer is de beheerder 

14-01-20 Nieuw Logo BOMB 
16-01-20 

  
Bijeenkomst stadhuisdependance met LdH, Fonteijnenburg en gemeente 
Rijswijk i.v.m. het evt. huren Smeltkroes 

22-01-20 Algemene Ledenvergadering wijkcentrum Stervoorde.  
28-01-20 Jaarverslag ingeleverd van 2019 
3-02-20 Bestuursvergadering 

13-02-20 
  
Bijeenkomst met als thema ‘Doe mee tegen eenzaamheid’, aanwezig Wil en 
Nico 

17-02-20 Openbare vergadering BOMB Bredeschool de Melodie 
18-02-20 

  
Evaluatie met alle BO’s van de VBS over het Sinterklaasfeest in Stervoorde 
d.d. november 2019 

2-03-20 
  
Voorbereidingen voor Koningsdag, Buitenspeeldag, Zomerfeest, Burendag en 
Halloween 

11-03-20 Aanvraag Koningsdag digitaal 
31-03-2 Alle activiteiten stilgelegd inzake alle Corona protocollen van rijkswege 
5-04-20 Vergadering van 6 april komt als eerste hiermee te vervallen.  

25-04-20  
Aanschaf stellingen voor onze garage en aanschaf spellen (o.a. schaken en 
dammen, sjoelen) voor activiteiten 

30-04-20 
  
Nico oppert de mogelijkheid om een Buurtpreventie team oprichten n.a.v. 
gebeurtenissen in de Muziekbuurt 

1-05-20 Nog steeds geen besluit over het huren van de Smeltkroes 
5-05-20 

  
Silent Discofeest in de tuinen tussen de Clavecimbellaan en de Tubasingel 
i.s.m. Welzijn Rijswijk en Rijswijk Wonen 

8-05-20 
  
Bevrijdingsfeest bij flat Parkzicht aan de Tubasingel samen met Welzijn 
Rijswijk en Rijswijk Wonen  

19-05-20 
  
Inspreekbeurt Buslijn 23 in de gemeenteraad met meerdere bestuursleden 
hierbij aanwezig 

3-06-20 
  
AD en de lokale digitale media maken weer melding over onze wens voor OV 
in de Muziekbuurt 

4-06-20 
 
 
  

Laatste inspreekbeurt in een ditmaal lege raadszaal door Wil Visser met als 
verzoek nu eens knopen door te hakken inzake mogelijk openbaar vervoer in 
de Muziekbuurt. Voorkeur voor bus 23, en anders of bus 22 of bus 51 van 
streekvervoerder EBS 

21-06-20 
 
 
  

Buiten sport en speeldag met speurtocht i.s.m. Welzijn Rijswijk. Met ’s 
middags ook een lunch voor alle kinderen en hun ouders. Door alle 
Coronaprotocollen waren we wel heel beperkt in al onze mogelijkheden 

23-06-20 
 
 
  

Wethouder Bjorn Lugthart had voor de BOMB de heuglijke mededeling dat 
vanaf 13 december bus 51 van de EBS tweemaal per uur door de 
Muziekbuurt zal gaan rijden. Alle media maken hier melding van. 

29-06-20 
 
  

Om dit heuglijke feit voor de Muziekbuurt te vieren hebben we een klein 
feestje gegeven op het Waldhoornplein bij de bushalte. Wethouder Bjorn 
Lugthart nam hiervoor ook even de moeite om langs te komen. 

13-08-20 
  

Zomerfeest in het Wilhelminapark met als grootste attractie voor de 
kinderen de Waterfun en Zumba voor de volwassenen samen met Welzijn 
Rijswijk. Rijswijk Wonen ondersteunde dit gebeuren. 

26-08-20 
 
 
 

Eerste bijeenkomst georganiseerd door de gemeente Rijswijk in Middin aan 
de Klaroenstraat voor het opstarten van een Buurtpreventieteam voor de 
Muziekbuurt. Dit n.a.v. het initiatief van Nico om ook voor de Muziekbuurt 
een eigen Buurtpreventie team te hebben. 
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27-08-20 Buurtpreventie Team Muziekbuurt op Facebook 
3-09-20 

 
 
  

Bestuursvergadering over Burendag en Halloween bij Wil met twee 
enthousiaste vrijwilligers die graag een leuk Halloweenfeest in de 
Muziekbuurt willen organiseren. Ook Peter Petit van het Rijswijks Dagblad 
was hierbij aanwezig. 

7-09-20 
 
 
 
  

Kennismaken met het bestuur van Scoutburcht (scouting gebouw 
Wilhelminapark) om dit als locatie voor onze activiteiten te mogen 
gebruiken. Over het mogen gebruiken van de Smeltkroes hadden we helaas 
niets meer gehoord en ook leek ons deze locatie meer mogelijkheden te 
hebben en deze locatie was ook flink wat goedkoper voor ons.  

8-09-20 
 
Goedkeuring aangevraagd bij de gemeente Rijswijk voor Burendag en 
Halloween. De goedkeuring kwam ruim een week later. 

22-09-20 
  
Vergadering met Welzijn Rijswijk over mogelijke activiteiten die we kunnen 
doen met Burendag 

26-09-20 
 
  

Burendag met muzikale ondersteuning van onze huismuzikant Ruud in de 
Scoutburght. Doordat alle nieuwe besmettingen weer flink toenamen, wilden 
veel belangstellenden toch niet komen deze dag 

   1-10-20  
Welzijn Rijswijk, Bibliotheek en ROC Mondriaan theatervoorstelling 
laaggeletterdheid 

5-10-20 Bestuursvergadering bij Wil 
19-10-20 

  
Definitieve beslissing genomen geen gebruik meer te maken van de 
Smeltkroes en dit kenbaar gemaakt aan de gemeente Rijswijk 

19-10-20 Bestuursvergadering bij Wil 
31-10-20 Halloween kan niet doorgaan i.v.m. Coronaprotocol 
31-10-20 

  
Zoomvergadering met gemeente Rijswijk over het thema eenzaamheid 
bestrijden en meer naar elkaar omkijken 

5-11-20 
 
  

Historische plek in Wilhelminapark (oude fundamenten van ooit een 
Romeinse villa die hier 2000 jaar geleden gestaan heeft) opgeknapt door ons 
voorstel hiervoor aan de gemeente Rijswijk 

12-11-20 
  
Mobiliteitsvisie via Zoom met de gemeente Rijswijk, Welzijn Rijswijk, Rijswijk 
Wonen, Vidomes, politie e.a. 

 24-11-20 
  

Zoomvergadering over Armoede (niet alleen in onze Muziekbuurt) weer 
samen met bovenstaande partners 

 11-12-20 
 
  

Bijeenkomst bij Astrid en Dennis thuis met een heerlijke maaltijd bereid door 
Astrid. Na afloop nog een korte vergadering over mogelijke activiteiten en 
wensen voor 2021 

13-12-20 Eindejaarsfeest gaat helaas ook niet door. 
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Silent Discoavond op vrijdag 8 mei bij flat Parkzicht 
aan de Tubasingel. 

Voor het eerst in 75 jaar vierden we Bevrijdingsdag in 'gevangenschap'. Een bijzondere 
situatie in een bijzondere tijd. En dat vraagt om bijzondere activiteiten zoals een silent disco 
in de openlucht.  

Het begon met een bericht van Welzijn Rijswijk", vertelt Nico van Geresteijn. "Hierin kon ik 
lezen dat op 5 mei 2020 een speciaal bevrijdingsfeest zou worden gehouden in de 
binnentuinen van de flats aan de Clavecimbellaan en de Tubasingel. Hierdoor ontstond het 
idee dat wij, als bewoners van flat Parkzicht aan de Tubasingel, ook bevrijd zijn van zware 
overlast zoals geluid, stof en andere ongemakken door de grote renovatie van meer dan een 
jaar." Na contact met de organisatie werd besloten dit feest ook voor flat Parkzicht te 
houden. Op dit feest werden 40 koptelefoons uitgereikt aan de bewoners waar men tussen 2 
kanalen kon kiezen naar welke muziek zij thuis op het balkon of voor het raam wilde 
luisteren. 
 
Het feest met een DJ voor de Muziek en een Dansgroep Dance for Life Studio met leuke 
dans-optredens op de muziek van 1,5 meter. Aansluitend hebben ook de bewoners op het 
balkon mee staan dansen.  

 
 
De organisatie en deelnemers kijken gezamenlijk terug op een bijzondere en geslaagde dag.  
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Openbaar vervoer in de Muziekbuurt 
 
Bewonersorganisatie Muziekbuurt is nu heel blij dat de Muziekbuurt na ruim twee jaar strijd 
eindelijk weer een goede OV-verbinding met het centrum van Den Haag en het centrum van 
Delft krijgt. Vanaf 13 december zal streekbus 51 van de nieuwe vervoersbedrijf EBS twee 
keer per uur de Muziekbuurt aandoen.  
 

        
 
We weten dat veel inwoners van de Muziekbuurt toch wel liever onze oude bus 23 in de wijk 
terug wilden zien, maar hieraan wil de HTM nog steeds niet meewerken. De BOMB heeft echt 
het uiterste hiervoor geprobeerd.  
 

      
 
We zijn bij de HTM geweest, hebben samen met Rijswijks Belang meer dan 4000 
handtekeningen aangeboden bij de MRDH (november 2018) in Rotterdam om bus 23 maar 
weer door de Muziekbuurt te laten rijden. 
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En we hebben zelfs het team van Mr Frank Visser (de rijdende rechter) in december 2018 
hiervoor ingeschakeld. Al deze moeite heeft ons helaas niet geholpen. 

Gelukkig kregen we door al onze strijd wel steeds meer medewerking van de Rijswijkse 
gemeenteraad. Van begin af aan kregen we maximale steun van Rijswijks Belang en mede 
dankzij hen hebben wij onze strijd tot op het eind kunnen volhouden. Ook wethouder Bjorn 
Lugthart heeft zich maximaal ingezet voor de terugkeer van OV in de Muziekbuurt. Hadden 
we medio 2019 net iets minder dan de helft van alle gemeentelijke partijen achter ons, sinds 
juni 2020 stonden alle partijen en raadsleden unaniem achter het feit dat de Muziekbuurt ook 
recht had op goed OV in de wijk.  
Bus 23 bleek helaas echt niet mogelijk doordat de HTM op voor ons onduidelijke redenen hier 
niet aan mee wilde werken. Als bewonersorganisatie Muziekbuurt zijn we nog steeds kwaad 
op de HTM dat zij al in 2017 op naar onze mening volstrekt onjuiste gegevens hebben 
besloten om per 09 december 2018 bus 23 niet meer door de Muziekbuurt te laten rijden. Als 
bewonersorganisatie Muziekbuurt zijn we heel blij dat we hieraan een belangrijk steentje, 
samen met Rijswijks Belang en met de onvoorwaardelijke steun van wethouder Bjorn 
Lugthart hebben kunnen bijdragen. Het heeft ons allen heel veel bloed, zweet en tranen 
gekost maar het resultaat mag er wezen.  
 
Om dit te vieren hebben we maandagmiddag 23 juni een klein feestje gegeven bij de 
bushalte op het Waldhoornplein. Wethouder Bjorn Lugthart en zijn secretaresse Melissa 
Elsink namen deze middag ook de moeite even langs te komen. Als Bewonersorganisatie 
Muziekbuurt waardeerden we het nog meer dat zowel Robert Flinterman (Penningmeester 
VBS) als Ton Hendriks (Beheerder SCMD) ons verblijden met hun komst. Doordat ook een 
aantal bewoners uit de Muziekbuurt nog langskwamen konden we deze middag spreken van 
een leuk en gezellig feestje voor iedereen. Maar het allerbelangrijkste blijft natuurlijk de 
terugkeer van OV in de Muziekbuurt in december 2020.  
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Sport- en speeldag met speurtocht en lunch in de 
Muziekbuurt en het Wilhelminapark voor gezinnen 

met kinderen van 6 tot 12 jaar. 
 

Samen met Welzijn Rijswijk hebben wij voor alle kinderen en hun ouders het programma 
voor deze dag ontwikkeld en goed gekeken wat voor iedereen mogelijk was. Met Gaby 
Keasbury hebben we twee weken van tevoren de locaties in de Muziekbuurt bekeken en ook 
zijn we met haar naar verschillende locaties in het Wilhelminapark gelopen. Wij hebben Gaby 
aanbevolen dit op een tweetal locaties in de Muziekbuurt (Cruijff Court en het speelterrein 
aan de Clavecimbellaan) en op een tweetal locaties in het Wilhelminapark te doen. We 
hadden nog te maken met heel veel beperkende maatregelen en alles moest in korte tijd 
geregeld worden. Daarom ook ons advies om dit met 4 verschillende groepen te doen.  
 

Zo kon groep A het eerste blok naar het speelterrein 
gaan waar de BOMB met een eigen muziekinstallatie 
stond waar alle kinderen om beurten een karaoke liedje 
konden zingen. Groep B ging in deze tijd naar het 
Cruijff Court waar Noortje de Tombe van Haaglanden 
beweegt de kinderen lekker liet sporten en bewegen op 
het Cruijff Court. Groep C mocht als eerste naar de 
Natuurtuin 
waar 
vrijwilligers 
hiervan de 
kinderen 

kennis lieten maken met al het moois wat hier 
van nature groeit en kennis maken met de 
plaatselijke imker in deze tuin. Groep D kreeg 
dan een knutselopdracht in de buurt van de 
Smeltkroes. Voor al deze activiteiten werd een 
strak schema voor iedereen opgesteld en al 
lopende naar alle verschillende activiteiten werd 
hier ook nog een leuke speurtocht met leuke 
spel-opdrachten voor iedereen gemaakt.  
 
Deze zondag begon voor iedereen met een heerlijke lunch voor alle kinderen met hun ouders 
op het zonnige grasveld voor bij de Scoutburcht in het Wilhelminapark. Van tevoren waren 
alle lunchpakketten klaargemaakt door de BOMB en vrijwilligers van Welzijn Rijswijk. 
Iedereen moest wel zijn eigen kleedje meenemen om op te zitten en er werd voldoende 
afstand gehouden tussen alle verschillende families. Hier werd streng op gecontroleerd door 
ons. Na de lunch mochten de vier verschillende groepjes naar de 4 verschillende locaties 
gaan en daar hun opdrachten doen. Onderweg was nog van alles te doen voor ze en voor alle 
activiteiten kregen de kinderen een stempel op hun deelnameformulier. Voor alle kinderen 
die alle stempels verdiend hadden, zorgden wij als Bewonersorganisatie Muziekbuurt nog 
voor een leuk cadeautje voor iedereen. Welzijn Rijswijk wilde aanvankelijk voor deze dag een 
wedstrijdmoment met prijsjes voor de winnaars inbouwen, maar wij vonden het leuker om 
iedereen deze dag een klein cadeautje te willen geven. Hier waren alle kinderen heel blij 
mee. We hadden lekker veel cadeautjes meegenomen voor iedereen en hier waren alle 
kinderen echt heel blij mee.  
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Deze dag is gezamenlijk mogelijk gemaakt door heel veel vrijwilligers. Onze 
bewonersorganisatie was voltallig de hele dag aanwezig met ook nog enkele extra 
vrijwilligers, Welzijn Rijswijk was ook met zeker 6 personen de hele dag aanwezig, 
vrijwilligers van de Natuurtuin en hun imker waren de middag aanwezig op de Natuurtuin en 
Noortje verzorgde het middagprogramma op het Cruijff Court, Jan Harm den Hertog van 
Rijswijk Wonen verleende deze dag nog wat hand en spandiensten.  
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Waterfun voor kinderen en Zumba dansen voor 
volwassenen in het Wilhelminapark. 

 
Aan deze activiteit van Welzijn Rijswijk hebben wij als bewonersorganisatie   Muziekbuurt 
heel graag een flink aantal helpende handen geboden op deze tropische zomermiddag op 
donderdag 13 augustus. Grote trekpleister voor de kinderen was de zgn. Waterfun. Een 
opblaasbaar luchtkasteel met lekker veel water en speelmomenten voor de kinderen. Hier 
werd door alle kinderen de hele middag druk gebruik van gemaakt.  Vaak stonden de 
kinderen vele minuten te wachten voor ze weer aan de beurt waren. Voor de moeders van de 
kinderen was er een uur lang Zumba dansen geregeld op het historische stukje grond waar 
ruim 2000 jaar geleden nog een grote luxe Romeinse villa stond. Ook vanwege het extreme 
mooie en warme weer was het een groot feest voor heel veel kinderen uit de Muziekbuurt. 
Groot was dan ook de teleurstelling bij veel kinderen toen de Waterfun weer opgeruimd 
moest worden aan het eind van de middag. Ook veel mensen die op deze locatie langs 
fietsten bleven vaak even staan en een aantal kinderen kwamen ook even lekker meedoen 
hier. We zijn heel blij dat we Welzijn Rijswijk hiermee hebben kunnen ondersteunen en zijn 
zeker ook van plan dit weer op een warme dag voor alle kinderen in de zomer van 2021 weer 
eens te herhalen.  
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Buurtpreventie team Muziekbuurt 
 

Op woensdag 26 augustus was de eerste bijeenkomst van 6 vrijwilligers, wat in de toekomst 
het buurtpreventieteam Muziekbuurt gaat worden. Wij werden uitgenodigd door de Gemeente 
Rijswijk om samen met 2 wijkagenten en 2 handhavers (Boa’s) bij Middin in de Klaroenstraat 
te komen. Daar werd door de Gemeente Rijswijk een filmpje getoond van burgemeester 
Michel van Bezuijen, die vertelde blij te zijn met ons initiatief om een buurtpreventie team 
voor de Muziekbuurt te willen oprichten. Wij hebben ons aan elkaar voorgesteld en wat uitleg 
gekregen over de eerste beginselen, daarna zijn we met de 2 wijkagenten en beide 
handhavers door de wijk gelopen en werd het aankomend buurtpreventieteam attent 
gemaakt op diverse zaken waar we goed op moeten letten.  
 
 

    
2020-08-26  Opstart van het Buurtpreventie Team door de gemeente. 
 

 
En wat kwamen we tegen bij onze eerste ronde. 
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Burendag zaterdag 26 september 
Deze burendag hebben we gehouden op onze nieuwe locatie van de Scoutburcht aan het 
Bospad in het Wilhelminapark. Deze locatie vonden we als BOMB een hele fijne locatie met 
prima faciliteiten en ook niet zo duur voor ons. Van tevoren nog alle vergunningen hiervoor 
(maar ook voor Halloween) geregeld bij het Horecaloket van de gemeente Rijswijk. Net een 
week van tevoren kwam deze goedkeuring gelukkig binnen. Jammer was alleen wel dat in 
Nederland de besmettingen door het Coronavirus wee flink toenamen. In plaats van eerder 
100 mensen mochten er vanaf vrijdag 18 september nog maar 50 mensen aanwezig zijn bij 
dit buurtfeest. Dit buurtfeest organiseren was daarom extra lastig en onzeker voor ons, ook 
doordat de regels van de regering voortdurend aan het wisselen waren de voorafgaande 
weken. Mede hierdoor hebben een aantal gezellige fanatieke bewoners die zich daarom 
hiervoor al bij voorbaat afgemeld. Toch wilden we dit leuke feest niet op het laatste moment 
nog willen annuleren. We hadden immers ook nog onze altijd gezellige huismuzikant Ruud 
van Ettinger hiervoor uitgenodigd. 
  

       
 
 
Een klein aantal bewoners nam nog wel de moeite om deze dag te komen en ook onze vaste 
medestrijder voor bus 23 Marc Weterings nam nog even de moeite om langs te komen. We 
hadden voor iedereen sjoelbakken en damborden/schaakborden klaargezet. Ook hadden 
Dennis en Astrid nog gezorgd voor de koffie en heel veel lekkers voor iedereen. De mensen 
die er waren hebben allemaal gezellig meegedaan met alles. En ondanks het kleine 
bezoekersaantal deze zaterdagmiddag hebben deze dag toch een paar bewoners zich nog 
ingeschreven als vrijwilliger.  
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Bijlagen 01 

 
 

  

 

 

 

Agenda voor de vergadering van de Bewonersorganisatie Muziekbuurt te houden op maandag 
17 februari 2020 in het wijkcentrum Muziekbuurt in Brede School de Melodie, admiraal 
Helfrichsingel 20 in Rijswijk. Aanvang 19:30 uur (zaal open om 19.15 uur. 

1. Opening en presentielijst  
  

2. Vaststelling agenda / Mededelingen 
  

3. Verslag 16 december 2019 
 

4.1 Bestuur.  

  
4.2. Wijkagent. Natascha Rietveld 

 
4.3. Johanna Besteman. Wij zijn heel blij dat wethouder Johanna Besteman onze  
vergadering van vanavond kan bijwonen. Zij is onze wijkwethouder. 

4.4. Wijkcöordinator : Dennis  Bodano. Dennis is bezig met een leuk project om samen 
met organisaties, scholen en woningbouwverenigingen de kansen en mogelijkheden van 
de Muziekbuurt in kaart te brengen. Ook de politie werkt hier aan mee. 
 

 5.0 Vragen en activiteiten vanuit de Muziekbuurt.  

 5a. Noortje de Tombe : Buurtsportvereniging Muziekbuurt  

5b. Stand van zaken Smeltkroes Wilhelminapark. Onze bewonersorganisatie mag 
in 2020 een achttal evenementen houden bij de Smeltkroes. Ons programma voor  

2020 is bijna rond en we willen u graag op de hoogte brengen van onze activiteiten bij de 
smeltkroes in het Wilhelminapark. 
 
5c. Stand van zaken inzake een (nieuwe) buslijn door de Muziekbuurt. Wethouder 
Bjorn Lugthart is hard bezig om te proberen bus 51 door de Muziekbuurt te laten rijden. 
De route is weer iets aangepast en we hopen dat de nieuwe bus begin mei door onze 
mooie Muziekbuurt zal gaan rijden. Bij de HTM kregen we helaas niets gedaan, maar 
misschien dat de nieuwe streekvervoerder EBS dit wel wil gaan doen. 
 
6.0 Rondvraag en sluiting. 
Data openbare vergaderingen 2020: maandagavond 17 februari, dinsdagavond 14 
april (i.v.m. 2e paasdag nu deze dinsdagavond), maandagavond 15 juni, maandagavond 
19 oktober en maandagavond 14 december 2020. 
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Beknopt verslag algemene vergadering 17 februari 2020  
 
Aanwezig zijn: Joke Valstar, Marc Wetering, Nel Kames, Astrid Liauw A Fong, Martin van der 
Geer, Corrie van Welzen, Lida van der Berg, Dennis van der Geer, Elly Swinkels (verslag), 
Ineke van Vliet,  Nico van Geresteijn, Wil Visser, Dennis Bodano, Johanna Besteman, Klaas 
van Duyvenbode (vervanger wijkagent), Joke Schut 
 
1.Opening, mededelingen en vaststellen agenda 
De voorzitter heet een ieder en in het bijzonder Johanna Besteman, de wijkwethouder en 
Noortje Tombe van Buurtsportvereniging, van harte welkom. 
De voorzitter meldt dat Dennis Bodano later aanschuift. Het agendapunt  ‘wijkcoördinator’ 
wordt behandeld, zodra hij is gearriveerd.    
 
2.Verslag van 16 december 2019 
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
3. Wijkagent  
Allereerst meldt de voorzitter dat hij content is over het feit dat Natascha Rietveld een 
vervanger heeft gestuurd. Klaas (vervanger Natascha) heeft geen noemenswaardige zaken te 
melden. Wel is er rond de school De Voorde overlast ervaren net als op het Waldhoornplein.  
Er is gesurveilleerd op het Waldhoornplein maar niets aangetroffen. Naar aanleiding van het 
vorige verslag vraagt een van de aanwezigen of er nog iets te melden valt over de verkoop 
van messen. Hierover valt niets te melden. Overigens is het  zogeheten venten  niet 
verboden.  
 
Een aantal bewoners heeft overlast ervaren van vuurwerk. Ook is er illegaal vuurwerk in een 
tuin terechtgekomen. Door de oplettendheid van de bewoner is er geen brand ontstaan. 
Klaas geeft aan altijd overlast te melden. Soms is moeilijk te peilen waar het vuurwerk 
precies wordt afgestoken. Nogmaals adviseert hij overlast altijd te melden bij de politie 
(algemene nummer 0900 – 8844). 
 
Klaas meldt dat iedere derde donderdag van de maand tussen 19.30 – 20.30 uur 
spreekuur is: ‘Koffie met een Cop & Co’. Locatie is Stervoorde. Tijdens dit spreekuur 
zijn naast de wijkagent, de gemeente en Welzijn Rijswijk (buurtbemiddeling) 
aanwezig.  
 
Een van de aanwezigen vraagt of er naar aanleiding van de vorige vergadering nog iets 
gedaan is met de wens om een A4’tje met een foto van de wijkagent op te hangen op de 
diverse mededelingenborden van de flats. Klaas antwoordt dat de politie hiermee bezig is. 
Overigens is de wijkagent makkelijk te vinden via het internet. 
Voor de volledigheid meldt Klaas dat woninginbraak en inbraak in auto’s weinig voorkomt in 
de wijk.  
 
In de eerstvolgende wijkkrant wordt het telefoon nummer van de politie vermeld. Daarnaast 
vraagt de voorzitter of Klaas/Natascha ook een stukje voor de wijkkrant willen schrijven.  
 
Marc meldt dat in de APV (algemene plaatselijke verordening) is opgenomen dat het voeren 
van dieren in de openbare ruimte verboden is.  De Muziekbuurt heeft last van ratten. Dit 
wordt veroorzaakt door het feit dat bewoners eten weggooien over het balkon en/of de 
eenden brood o.i.d. geven. Voorheen kon hiertegen niet worden opgetreden. Marc vraagt hoe 
de politie hier nu mee omgaat. Klaas antwoordt dat politiewerk maatwerk is. Bij een melding 
komt de politie maar het is altijd afwegen van de belangen.  
De voorzitter stelt voor om in de wijkkrant te melden dat in de APV is vermeld dat het 
voederen van dieren in de openbare ruimte verboden is conform artikel 2,60 in de APV. Van 
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belang is ook om aan te geven dat dit verbod te maken heeft met de rattenplaag.  
 
4. Wijkwethouder Johanna Besteman stelt zich voor. Zij heeft in portefeuille onderwijs 
welzijn en cultuur.  Voor de Muziekbuurt is de gemeente met partners bezig met een soort 
actieplan. Het  
voornemen is dit integraal aan te vliegen. Dus ook vanuit andere portefeuilles (veiligheid, 
wonen en het sociaal domein).  Zij hoort graag waar de bewoners/bewonersorganisatie 
tegenaan lopen.  
Dennis Bodano kan over dit op te zetten actieplan meer vertellen. 
 
5.  Vragen en activiteiten Muziekbuurt 
 
5a.Noortje van Buurtsportvereniging Haaglanden tracht kinderen uit de Muziekbuurt in 
beweging te krijgen,  Naast het feit dat kinderen meer moeten bewegen is  ook van belang 
dat kinderen contacten leggen. In de Muziekbuurt wonen veel kinderen met een lage sociale 
status. De aangeboden sportactiviteiten zijn gratis. Er wordt dans, bootcamp, tennis en 
freerunning aangeboden. De activiteiten vinden plaats op de scholen zelf, op het Cruyff Court 
of bij Trias.  
Subdoel van deze activiteiten is ook ouders of grootouders erbij te betrekken. Er worden 
vrijwilligers gezocht als trainer, scheidsrechter of sportbegeleider. Vrijwilligers kunnen 
hiervoor een cursus volgen. Deze cursussen worden gesubsidieerd door de gemeente.   
Kinderen weten de organisatie goed te vinden. Vrijwilligers zijn moeilijker te vinden.  
De leeftijdscategorie voor deze activiteiten is  4 t/m 12.  
Een van de aanwezigen vraagt zich af of  er afstemming met andere sportverenigingen is. 
Noortje antwoordt dat er met  tennisvereniging Vredenburg contact is.  
Daarnaast vraagt een van de aanwezigen of er ook samenwerking is met een sportvereniging 
uit de wijk te denken valt aan Vedio turn-lust. Noortje neemt dit mee. 
De voorzitter vraagt of Noortje input wil aanleveren voor de wijkkrant. Daarnaast zou de flyer 
ook tegelijkertijd met de wijkkrant bezorgd kunnen worden.   
 
5b. Wijkcoördinator Dennis Bodano: Zoals hij heeft aangegeven in de vorige vergadering 
is de gemeente bezig aan een inventarisatie van wat er allemaal speelt in de wijk.  Aanleiding 
is bijvoorbeeld scheld- en vechtpartijen op school. Dit zou voortvloeien uit problemen in de 
wijk. 
Uit cijfers blijkt dat de Muziekbuurt een van de mindere wijken van Rijswijk is. Deze  
informatie heeft de gemeente van jeugdzorg en sociale zaken ontvangen. Ook maken veel 
mensen gebruik van de sociale voorzieningen. Een van de problematische straten is de 
Tubasingel. Vanzelfsprekend is het allemaal relatief. De Muziekbuurt scoort voldoende op 
leefbaarheid.   
Overigens scoren andere wijken hoger als het gaat om buurtbemiddeling. Van belang is om 
inzicht te krijgen wat deze wijk fijn maakt om in te wonen; wat zijn de sterke kanten van de 
wijk. 
Over enkele weken vindt een panelbijeenkomst plaats met enkele inwoners. Wat willen 
bewoners verbeteren?  De gemeente is input aan het verzamelen tezamen  met de partners.  
Eind maart/begin april komt er een notitie en wordt deze notitie aan de wijkwethouder 
gepresenteerd. Dennis doet een oproep tijdens de vergadering voor deelname van bewoners 
aan de panelbijeenkomst. Elly en Nel melden zich aan. 
 
Een aantal bewoners herkennen zich niet in de het verhaal  van Dennis.  
Dennis geeft aan dat veel zaken vooral achter de voordeur spelen. 
De voorzitter stelt voor om ook hieraan een artikel te wijden in de wijkkrant.   
 
In een van de vorige vergadering heeft Dennis ook het oprichten van een buurtpreventieteam 
aan de orde gesteld. Wil heeft begrepen dat  buurtpreventie Noord is gestopt in verband met 
gebrek aan support van medebewoners.  De drukte bij de politie en handhaving is de reden 
dat er niet altijd iets wordt gedaan aan de meldingen van het team. Overigens verliep de 
samenwerking met de politie en de gemeente goed. 
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Nico geeft aan dat de BO mensen nodig heeft die dit willen oppakken.  
Het is moeilijk vrijwilligers te vinden. In de Muziekbuurt is de  doorstroom hoog. Mensen  
voelen zich niet verbonden met de buurt. Voor een van de volgende vergaderingen wordt 
iemand uitgenodigd die kennis van zaken heeft. Ook met het doel dat bewoners zich gelijk 
kunnen aanmelden.  
 
5c activiteiten komend jaar:  
Smeltkroes. Het plan was om koffie ochtenden in de Smeltkroes te organiseren. Dit is niet 
gelukt. Voor 8 evenementen kan de BO gebruik maken van de Smeltkroes; Koningsdag, 
Buitenspeeldag op 10 juni. Burendag en het Zomerfeest op zondag 19 juli en bingo in 
Smeltkroes (met mooi weer buiten). Vereist is dat alle 8 activiteiten van tevoren worden 
aangemeld.  
De BO heeft vrijwilligers nodig voor het organiseren van deze evenementen. Naar het zich 
laat aanzien gaat het vergaderen in de Smeltkroes niet lukken.  De kosten die hieraan 
verbonden zijn, zijn te hoog. De huur van de Melodie betaalt Sociaal Cultureel. 
Johanna is blij met betrokken bewoners. De Melodie is speciaal  gebouwd voor Multi gebruik. 
De school staat bijna iedere avond leeg.  Onder schooltijd kunnen er geen activiteiten 
plaatsvinden maar in de avond wel. Onderwijs gaat voor.   
De BO wil mensen verbinden met elkaar  en om die reden ook overdag de mogelijkheid 
bieden elkaar infomeel te ontmoeten. Overdag kunnen mensen dit niet in de Melodie.  
Mensen gaan ‘s avonds niet graag over straat. Naast het vergaderen werd er voorheen ook 
gebruik gemaakt van de Marimbahal. De BO was daar zichtbaar.  
Een van de aanwezigen geeft aan dat wellicht Middin of de woonzorggroep aan de Bazuinlaan 
een optie is voor koffiemomentjes. 
Bianca meldt dat zij vragen heeft uit gezet bij de griffie of de Marimbahal gesloopt wordt. 
 
5d Stand van zaken nieuwe buslijn. 
De nieuwe buslijn heeft de aandacht van wethouder Lugthart. Ook deze keer geeft de MRDH 
weer problemen. Zodra de wethouder iets meer weet, informeert hij de BO.  
Overigens wordt de route door de Muziekbuurt gewijzigd. Hij rijdt niet via de Helfrichsingel 
maar gaat via de Churchilllaan. De bus kan de bocht niet nemen bij de Helfrichsingel.  
De hoop was en blijft dat  de bus 1 mei gaat rijden.  
Een van de aanwezigen vraag of Reisorganisatie Rover hierbij betrokken is. Het bestuur 
meldt dat er contact is geweest met Rover.   
 
6. Rondvraag 
Een van de aanwezigen geeft aan dat er veel kuilen in een straat zijn. De voorzitter geeft aan 
dat dit gemeld kan worden  via mijngemeente app of een mail sturen naar de gemeente. 
  
Daarnaast vraagt een van de aanwezigen of bekend is of in de oude winkel van de slager een 
nieuwe ondernemer komt? Dit is niet bekend bij het bestuur.  
 
De voorzitter sluit om 21.10 uur de vergadering.  
 


