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POSITIEVE PUNTEN WONINGBOUW AANDACHTSPUNTEN WONINGBOUW

Woningbouw

Woningtekort 
oplossen

Verpauperd gebied 
wordt weer levendig

Einde aan huidige situatie 
van onveiligheid

Forse toename verkeer 
en parkeerdruk 

Aandacht voor groen
en biodiversiteit

Teveel woningen in 
relatief klein gebied

Wind, zon en zichtlijnen 
bestaande bebouwing

Laadpunten 
elektrische voertuigen

Parkeren
ondergronds 
oplossen 

IDEEËN MOBILITEIT

Meer recreatie 
mogelijkheden

Hoogbouw: ‘Lager! Dit is 
veel te  hoog voor Rijswijk’ 

Hoogbouw: ‘Doen! 
De poort van Rijswijk’ 

Mobiliteit en parkeren

Deel 
mobiliteit 

faciliteren 

Mogelijkheden
openbaar 

vervoer
uitbreiden

Fietsoplossingen
ruimte voor 
fietsers, 
stimuleren



BINNENTUIN

JA

rustplek / 
ontmoeten

NEE

84 9

Functies
Aantal JA en NEE 

waterplein / 
koelteplek76 13
speelplek
kinderen76 21

sport 
mogelijkheden64 22

buiten 
werkplekken51 31

Sfeer beplanting (meerdere keuzen mogeli jk) 

’Maak het zo
groen mogelijk’ 

Moestuin, pluktuin, 
gezamenlijk tuinieren

Veel groen, parkje, 
(wilde) bloemen

Een tuin die interessant is 
voor kinderen, weetjes van 
vroeger (Sijthoff etc)

Ideeën binnentuin

Maak het aantrekkelijk 
voor dieren: vogels, 
egels, insecten, etc.

Biodiversiteit! 

Ontspanning, 
leesplekken, rondje lopen



BINNENWATER EN VLIET

Ideeën VlietSfeer Vliet Sfeer binnenwater (schaal 1-10)

STADS

NATUURLIJK

‘Maak het open, 
licht en ruimtelijk'

‘Veel groen, 
natuurlijke uitstraling’ 

‘Duurzame materialen’ 

‘Overzichtelijk maken in 
verband met de veiligheid’

‘Houd rekening met 
de flora en fauna!’

‘Goed onderhoudbaar, 
zorgen dat het netjes blijft’ 

Aandachtspunten Vliet

Parkeren
ondergronds 
oplossen 

Deel 
mobiliteit 
faciliteren 

kleinschalige
horeca

uitlaadplek voor 
de hond

ontspanning,
zitplek

ontmoeten 

water recreatie,
bootjes, zwemplek, 

aanlegplaats 
(watertaxi) 



DUURZAAMHEID EN KLIMAATADAPTATIE

41%
van de deelnemers

heeft één of meer 
ideeën over 

duurzaamheid

Klimaat neutrale 
woningen

Deelauto’s en 
oplaadpunten

Gasloos met 
zonnepanelen Natuur inclusief 

ontwikkelen

Warmte- en 
waterregulering, opvang

VOORZIENINGEN

80%
ziet graag 

HORECA
in het gebied

43%
wil ook

sport 
faciliteiten

74% 
is voor een 

BUURTSUPER

Huisartsenpost
tandarts, apotheek en 
fysiotherapie

'Geef ruimte aan lokale 
ondernemers, geen 
grote ketens’  

Maak een 
ophaalpunt voor 
pakketten

Gezamenlijke ruimte 
ontmoetingsplek voor activiteiten

Ideeën duurzaamheid
Groene gevels 
en daken

Autoluw

DOELGROEPEN

Een goede mix, 
leefbaar voor 
iedereen

Doorstroming
stimuleren: 

appartementen 
voor senioren 

Betaalbare 
woningen voor
starters

Commerciële ruimten


