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Dit is de derde nieuwsbrief; Ontwikkeling Havenkwartier en omgeving, bedankt voor uw interesse! Aan
de hand van de rubrieken; algemeen, stand van zaken projecten, local hero en even voorstellen
berichten, wij u graag over het Havenkwartier en omgeving.
Mocht u ideeën hebben voor een nieuwe rubriek, laat het ons weten.

Algemeen
Bericht van de omgevingsmanager, Marlies Swart
Sinds de vorige nieuwsbrief heeft de eerste participatiebijeenkomst, georganiseerd door de ontwikkelaar van de
Indola fabriek (Harbour Park), plaatsgevonden. De komende periode zullen er meerdere bijeenkomsten volgen,
onder andere voor de ontwikkeling van de Sijthofflocatie en de Burgemeester Elsenlaan 325 en 329. Meer
informatie over de deelprojecten kunt u terugvinden op de projectpagina van het Havenkwartier;
www.rijswijk.nl/projecten/havenkwartier. En verderop in deze nieuwsbrief.
In verband met de coronamaatregelen is het Informatiecentrum Plaspoelpolder tot nader bericht gesloten. Het
Informatiecentrum Plaspoelpolder biedt de komende jaren voor omwonenden en geïnteresseerden de meest
actuele informatie over de bouwwerkzaamheden in en rondom het Havenkwartier. Zolang het infocenter
gesloten is, hebben wij wekelijks een ‘digitaal spreekuur Havenkwartier.’
U kunt hier elke dinsdag tussen 16.00-16.30 uur en elke vrijdag tussen 09.00-09.30 uur terecht met al uw
vragen of opmerkingen over de plannen en ontwikkelingen. Projectleider Peter Bos en/of ikzelf staan u graag te
woord. Het spreekuur vindt online plaats via het digitale platform Zoom. U kunt via uw pc, uw laptop, uw tablet of
uw smartphone ‘aanschuiven’. Een gewone belafspraak kan natuurlijk ook, u kunt hiervoor contact met mij
opnemen.
Wij hopen u in het nieuwe jaar verder te informeren. Wij wensen u alvast een mooi, gezond en veilig nieuwjaar
toe.
Met vriendelijke groeten,
Marlies Swart
Omgevingsmanager Havenkwartier
T: 070 - 326 10 85
E: mswart@rijswijk.nl

Stand van zaken projecten fase 0 en 1
De komende tijd zullen verschillende projecten van start gaan. Om overzicht en duidelijkheid te bieden is er een
globaal stappenplan opgesteld. Zo kunt u per project zien welke stappen al doorlopen zijn, in welke fase het
project zich nu bevindt en wat er nog volgt. Elk project doorloopt veelal dezelfde stappen: van een schets tot en
met de uitvoering buiten. Zodra een belangrijke stap is bereikt, melden wij dat in deze nieuwsbrief en op de
website.
In sommige gevallen worden stappen parallel of in een net iets andere volgorde doorlopen.

Project: Burg. Elsenlaan 325 (fase 1)
In Stap 1
We hebben voor het project Burgemeester Elsenlaan 325 een mooie mijlpaal behaald. Samen met de gemeente
hebben we hard gewerkt aan het afronden van de intentieovereenkomst en gaan we, naar verwachting, in
november de overeenkomst ondertekenen.
Hiermee start de volgende fase waarin we een aantal belangrijke dingen gaan oppakken. Zo gaan we starten
met de voorbereidingen van de ruimtelijke procedure en de verdere uitwerking van het ontwerp. Daarnaast gaan
we gezamenlijk met NU Projectontwikkeling de participatie opstarten voor de Burgemeester Elsenlaan waarin
we omwonenden en omliggende bedrijven zullen uitnodigen om mee te kijken en denken in de plannen. Een
uitnodiging volgt snel!
Het doel is om rond maart ’22 deze fase af te ronden zodat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd kan
worden. Tot die tijd zullen we u blijven updaten via deze nieuwbrief.
Het ontwikkelteam van Burgemeester Elsenlaan 325 Downtown Developers Group in samenwerking met
Novaform Vastgoedontwikkelaars West.

Artist impression Burgemeester Elsenlaan 325. Dit beeld is puur ter illustratie en kan geen rechten aan worden verleend.

Project: Sijthoff locatie (fase 1)
Stap: 1

Uitnodiging participatiebijeenkomst Sijthoff locatie
Op 3 november aanstaande gaat het participatietraject voor de Sijthoff locatie van start met een
participatieavond. Graag nodigen Statenprojekt Development B.V. en Vroonstaete Vastgoed Management u uit
voor deze bijeenkomst waarin we kennismaken, de schetsontwerpen worden toegelicht, de uitkomsten van
diverse onderzoeken worden getoond en we vertellen hoe het participatietraject verloopt. Daarnaast heeft u
uiteraard de mogelijkheid om vragen te stellen en alvast uw aandachtspunten en ideeën mee te geven.

Wat?
Wanneer?
Waar?
Aanmelden

Informatiebijeenkomst Sijthoff locatie
Woensdagavond 3 november 2021, ontvangst vanaf 19:00, einde ca. 21:00 uur
De Loods, Treubstraat 25 - 31, 2288 EH Rijswijk
www.sijthofflocatie.nl

Op de website kunt u zich tot uiterlijk maandag 25 oktober aanmelden voor deze bijeenkomst. Het is vanwege
de Corona maatregelen noodzakelijk dat u zich aanmeldt als u aanwezig wilt zijn. U ontvangt dan vooraf een
bevestiging van uw deelname met daarin verdere details.

Vervolg participatietraject
Vanaf 5 november aanstaande kunt u op de website bovendien deelnemen aan een enquête over diverse
thema’s. U heeft tot en met 21 november de tijd om deze enquête in te vullen. Begin december volgt dan een 2e
participatiebijeenkomst waarin we de ontvangen inbreng bespreken en de conclusies delen. Voor deze 2e
bijeenkomst kunt u zich vanaf 5 november via de website aanmelden.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de bijeenkomsten bij te wonen of de enquête in te vullen, dan kunt u uw
inbreng ook online delen via het contactformulier op de website. Wilt u liever een persoonlijk gesprek inplannen?
Ook dat kunt u eenvoudig via de website regelen. Op de website kunt u straks bovendien de presentaties van
de verschillende bijeenkomsten inzien.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie ten Have via het contactformulier op de
website, rechtstreeks via het mailadres info@sijthofflocatie.nl of telefonisch via 06 - 538 15 930.
We kijken er naar uit met u in gesprek te gaan over de plannen voor de Sijthoff locatie!
Meer informatie over het project vindt u op de website: www.sijthofflocatie.nl

Artist impression van de Sijthoff locatie.

Even voorstellen ....
Mijn naam is Ben van de Ven, partner bij Urban Sync en kort
voor de zomer aangesteld als procesmanager voor het
Havenkwartier. Ik heb meerdere transities
van bedrijventerreinen naar multi-use woonwerk gebieden begeleid, dus ik neem deze ervaring mee naar het
Havenkwartier. Tevens heb ik geconstateerd dat een sterk
gemeentelijke projectteam met veel deskundigheid
en enthousiasme bezig is om de initiatiefnemers in het
Havenkwartier te faciliteren hun ontwikkelplannen te realiseren.

Als procesmanager…
Ben ik een soort ‘olie-mannetje’, waar mijn rol voornamelijk
bestaat uit zorgen voor soepele samenwerking met de
ontwikkelaars en dat we snelheid maken in het realiseren van een
nieuw mooi woon-werk gebied in dit deel van de
Plaspoelpolder. Want dat is gezien de huidige crisis in de woningmarkt wel belangrijk.
Maar hier hoort ook een zorgvuldige bestuurlijke besluitvorming plaats bij college een raad van de gemeente
Rijswijk. Ook hier zal ik natuurlijk mijn bijdrage in leveren.

Als ik aan het Havenkwartier denk dan…
zie in in de nabije toekomst een mooie nieuwe wijk van Rijswijk aan de Vliet waar jong en oud, met een
kleine en grote portemonnaie, met veel plezier samenwonen door het gedifferentieerde woningaanbod én de
reuring van de aanwezigen werkplekken in de nieuwe gebouwen en de haven.

Ik begin mijn dag…
meestal vrij vroeg met het lezen en beantwoorden van mails. Daarna een belletje met mijn projectleider om
de klokken gelijk te zetten en een overleg met een projectontwikkelaar op locatie. In het begin van de
middag overleg ik samen met mijn omgevingsmanager over een plan voor digitale participatie met
stakeholders en bewoners uit de wijk. Daarna stem ik intern af met een stedenbouwkundige, een collega
van ruimtelijke ordening en een collega openbare ruimte. En nog even snel een app-je met de wethouder
om hem op de hoogte brengen van een urgente kwestie.

Meer weten of vragen?
Meer informatie over alle ontwikkelingen vindt u op:
www.rijswijk.nl/projecten/havenkwartier. Wilt u meer weten of heeft u vragen, neemt u dan contact op met
Marlies Swart, omgevingsmanager van het Havenkwartier.
Bereikbaar via telefoonnummer 070 - 326 10 85 of per mail mswart@rijswijk.nl of havenkwartier@rijswijk.nl

