
Motie ‘Vakantiestraat’ 

De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 12 mei 2020, 

Constaterende dat: 

• veel Nederlanders door de coronapandemie niet op vakantie kunnen door bijvoorbeeld 

onzekerheid over gezondheid of financiën, 

• door het vele thuiswerken veel auto’s al twee maanden ongebruikt voor de deur staan en 

meer mensen buiten willen zijn, een ommetje maken in de buurt of een stukje gaan fietsen, 

• de openbare ruimte schaars is en deze ruimte op zoveel andere manieren ingericht kan 

worden, 

• in het Coalitieakkoord Rijswijk 2019-2022 staat dat “we werken” aan “een andere inrichting 

van de openbare ruimte (…) die uitnodigt tot lopen, fietsen, buitenspelen en ontmoeten”, 

Overwegende dat: 

• er in de afgelopen vijf jaar in veel en diverse gemeenten in binnen- en buitenland ervaringen 

zijn opgedaan met het (tijdelijk) anders inrichten van woonstraten waardoor er eenvoudig een 

duidelijk afwegingskader met voorwaarden kan worden opgesteld, 

• er diverse gemeenten nu voor de aankomende zomervakantie werk maken van 

Vakantiestraten1 - rekening houdend met de RIVM richtlijnen - zodat er voor thuisblijvende 

kinderen ruimte komt om te spelen en volwassenen buiten kunnen recreëren2, wat zorgt voor 

meer woonbeleving, 

• met elke Vakantiestraat er meer ruimte komt voor recreatie, inwoners te spreiden en 1,5 

meter aan te houden. Daarnaast maken inwoners minder reisbewegingen en worden 

populaire plekken zoals het Wilhelminapark of het strand ontzien, 

Verzoekt het college: 

• op korte termijn Vakantiestraten in Rijswijk voor komende zomer mogelijk te maken en 

inwoners, wijkverenigingen en andere mogelijk geïnteresseerden hierover actief te 

informeren (bijvoorbeeld door een webpagina met de regels) en te faciliteren via Loket 

Stadskracht, 

• op basis van de opgedane ervaringen een plan te maken hoe vanaf 2021 Vakantiestraten 

jaarlijks tijdens vakanties kunnen worden ingevoerd, 

• dit plan uiterlijk voor 1 april 2021 te delen met de gemeenteraad, 

 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Namens de fractie van GroenLinks,  Namens de fractie van PvdA, 
Romke Jan de Vries    Wil van Nunen 
 

     
 

1 Een woonstraat die tijdelijk tijdens een vakantieperiode (deels) autoluw wordt gemaakt en wordt omgebouwd in overleg 
tussen inwoners en gemeente zodat er meer ruimte is voor sport, spel, ontmoeting en ontspanning. 
2 https://frieschdagblad.nl/2020/5/7/vakantie-vieren-in-je-eigen-straat 
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