donderdag 16 februari 2017

Dit is een publicatie van de gemeente Rijswijk. Voor meer informatie over de gemeente kunt u terecht op www.rijswijk.nl of bij de balie publieksvoorlichting in het stadhuis,
Bogaardplein 15 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.00 uur). U kunt met al uw vragen bellen met tel. 14 070.
Aanmelden voor de digitale Rijswijk RegelRecht kan via www.rijswijk.nl. Heeft u vragen over deze gemeenterubriek? Stuur een mail naar: rijswijkregelrecht@rijswijk.nl.

Openbare bekendmakingen
Vaststelling
“Toekomstvisie
Plaspoelpolder”
Burgemeester en wethouders van Rijswijk
maken bekend dat de gemeenteraad de
“Toekomstvisie Plaspoelpolder”, samen
met de bijbehorende Nota van Zienswijze
(inclusief de wijzigingen die voortkomen
uit de zienswijzen) heeft vastgesteld in de
raadsvergadering van 7 februari 2017.
Uit de visie spreekt een stevige ambitie en
een duidelijke koers. Deze richten zich op
een verandering van de Plaspoelpolder naar
een veelkleurig werklandschap met ruimte
voor werken, wonen, leren en recreëren. De
landelijke trend is namelijk dat eenzijdige
bedrijventerreinen minder perspectief hebben. Met de nieuwe koers worden meer
kansen voor investeringen, vernieuwing,
duurzaamheid en werkgelegenheid gecreëerd. Dit versterkt de positie in de regio
en gaat structurele leegstand tegen door
transformatie.

Ter inzage
Daar waar in de bekendmakingen ‘ter inzage’ wordt gemeld, betekent het dat de bij
behorende stukken zijn in te zien bij de balie publieksvoorlichting in de hal van het
stadhuis aan het Bogaardplein 15. De balie is op werkdagen geopend van 08.30 tot
14.00 uur.

Deze besluiten treden in werking 3 dagen na
bekendmaking en worden in het elektronisch
gemeenteblad geplaatst. De gemeente doet
dit via de gemeenschappelijke voorziening
voor officiële publicaties (GVOP) op de
website www.officielebekendmakingen.nl.
Tevens zijn deze besluiten als service geplaatst in de centrale voorziening decentrale
regelgeving (CVDR). Deze is te raadplegen
via www.overheid.nl.

-B
 arista Café Rijswijk: voor het exploiteren van een horecabedrijf “Barista
Café Rijswijk”, gevestigd aan de Prins
Johan Friso Promenade 119, 2284 DE te
Rijswijk. De vergunning is verzonden op 9
februari 2017.

Algemeen
plaatselijke
verordening (APV)

Met betrekking tot:

Een toekomstvisie is nodig om een duidelijk beeld te hebben van de ambities. Dat
beeld is belangrijk om initiatiefnemers met
plannen voor investeringen duidelijkheid
te bieden over kansen en (on)mogelijkheden in de Plaspoelpolder. Vastgoedeigenaren zijn verantwoordelijk dat hun panden weer huurders krijgen. In sommige
gevallen is (sloop en) herontwikkeling
noodzakelijk.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij toestemming
hebben verleend op grond van artikel 87,
lid 10 van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV) aan:
- F aster Verhuizingen West-Nederland: voor het parkeren van twee verhuiswagens op het trottoir ter hoogte van
Sir Winston Churchilllaan 370 F014 t.b.v.
een verhuizing op 7 februari 2017 van
08:00 tot 14:00 uur in Rijswijk. De vergunning is verzonden op 6 februari 2017.

De gemeente ondersteunt door te investeren
in het openbaar gebied en stimuleert de
vergroening en verduurzaming van de Plaspoelpolder.

De Burgemeester maakt bekend dat hij een
vergunning heeft verleend op grond van artikel 2.25, lid 1, van de Algemene Plaatselijke
Verordening aan:

Meer informatie?
De Toekomstvisie is als pdf te vinden op
www.rijswijk.nl/plaspoelpolder en als
papieren boekje bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis,
Bogaardplein 15 te Rijswijk. De balie is
op werkdagen geopend van 08.30 uur tot
14.00 uur.

- T hib Organisatie: Evenementenvergunning voor het organiseren van braderieën
op 25 februari 2017 van 09:00- 17:00
uur, 26 februari, 29 en 30 april, 24 en 25
juni 2017 van 10:00 tot 17:00 uur op het
Bogaardplein te Rijswijk. De vergunning is
verzonden op 7 februari 2017.

Het college van
burgemeester en
wethouders heeft
besloten tot:
1. Het vaststellen van de Beleidsregels Taaleis gemeente Rijswijk 2017
Op 1 januari 2016 is de Participatiewet uitgebreid met de Wet Taaleis. Dit betekent een
toevoeging van een verplichting (eis) aan de
Participatiewet. Het artikel verplicht uitkeringsgerechtigden om hun taalniveau aan te
tonen. De gemeente heeft de wettelijke taak
om een taaltoets af te nemen.
2. Het vaststellen van de beleidsregels bijzondere bijstand
Gezien de opdracht vanuit de Participatiewet om bijzondere bijstand te verstrekken,
heeft het college een aantal aspecten nader
bepaald in beleidsregels. De beleidsregels
treden met terugwerkende kracht in werking
per 1 januari 2017.

Groepsaankoop zonnepanelen
Zuid-Holland van start

De burgemeester maakt bekend dat hij een
exploitatievergunning heeft verleend op
grond van artikel 2.28, lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening aan:
-S
 portCity Rijswijk: voor het exploiteren
van een horecabedrijf in het horecagedeelte van “SportCity Rijswijk”, gevestigd
aan Dr. H. Colijnlaan 343, 2283 XL te
Rijswijk. De vergunning is verzonden op 7
februari 2017;
-S
 hanaya Roti: voor het exploiteren van
een horecabedrijf “Shanaya Roti”, gevestigd aan Hendrik Ravesteijnplein 68, 2282
GW te Rijswijk. De vergunning is verzonden op 7 februari 2017;
-R
 estaurant Elea: voor het exploiteren
van een horecabedrijf “Restaurant Elea”,
gevestigd aan de Herenstraat 83-85, 2282
BS te Rijswijk. De vergunning is verzonden
op 9 februari 2017;
-H
 ong Kong Lunchroom: voor het
exploiteren van een horecabedrijf “Hong
Kong Lunchroom”, gevestigd aan het Piramideplein 2, 2283 CK te Rijswijk. De ver-

Digitaal bezwaar maken
De gemeente maakt de dienstverlening voor inwoners makkelijker. U kunt – behalve
schriftelijk - uw bezwaarschrift tegen gemeentelijke besluiten ook digitaal indienen.
U heeft hiervoor wel DigiD nodig. Zie verder: www.rijswijk.nl.

gunning is verzonden op 9 februari 2017;

Omgevingsvergunningen
Aanvragen
De volgende aanvragen voor omgevingsvergunning zijn tussen 31januari en 10 februari
ontvangen:
• Activiteit: Kap, groenstrook langs de
openbare weg Huis te Hoornkade,
het kappen van 2 bomen; ontvangstdatum: 31-01-2017; zaaknummer:
2017013126804
• Activiteit: Kap, Franklin D. Rooseveltlaan
10, 2285CD, het kappen van 2 bomen;
ontvangstdatum: 01-02-2017; zaaknummer: WABO02402
• Activiteit: Kap, nabij Sionsweg 5 en 8,
2286KJ, het kappen van 11 bomen; ontvangstdatum: 02-02-2017; zaaknummer:
2017020226881
• Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO, Pastoor Verburchweg 8,
2286KD, het vestigen van een B&B; ontvangstdatum: 03-02-2017; zaaknummer:
2017020326916
• Activiteit: Kap, Waldeck Pyrmontlaan 4,
2281VL, het kappen van 1 boom; ontvangstdatum: 05-02-2017; zaaknummer:
2017020527151
• Activiteit: Bouw, Broekmolenweg 9,
2289BE, het wijzigen van een gevel; ontvangstdatum: 07-02-2017; zaaknummer:
2017020727373
• Activiteit: Bouw, Anna van Hogendorpstraat 20, 2286XW, het afbouwen van een
woning ; ontvangstdatum: 08-02-2017;
zaaknummer: 2017020827491
• Activiteit: Bouw, Braillelaan 5, 2289CL,
het intern verbouwen van een kantoorpand; ontvangstdatum: 08-02-2017;
zaaknummer: 2017020827466
• Activiteit: Bouw, Jaagpad 5a, 2288AB,
het vernieuwen en vergroten van een achteruitbouw; ontvangstdatum: 08-02-2017;
zaaknummer: 2017020827443
• Activiteit: Kap, Spieringsweteringweg 82,
2286KG, het kappen van 2 bomen; ontvangstdatum: 08-02-2017; zaaknummer:
2017020827494
• Activiteit: Brandveilig gebruik (vergunning), Julialaantje 18, 2282NW, kinderopvang en BSO; ontvangstdatum: 0902-2017; zaaknummer: 2017020927524
• Activiteit: Bouw + Inrit/Uitweg, Van
Rijnweg Kavel 5, het bouwen van een
woning; ontvangstdatum: 09-02-2017;
zaaknummer: 2017020927499		
De publicatie van deze aanvragen heeft
uitsluitend een informatief karakter. De gemeente heeft na ontvangstdatum maximaal
8 weken om over een aanvraag te beslissen.
Deze termijn kan eenmalig met 6 weken
worden verlengd. Het indienen van zienswijzen respectievelijk bezwaar- of beroepschriften is pas mogelijk na terinzagelegging van
ontwerpvergunningen respectievelijk de

Al vaker nagedacht over het plaatsen van zonnepanelen op uw dak? Dan is dit uw kans.
Want opnieuw werkt de gemeente - samen met andere lokale overheden in de provincie
- aan een voordelig inkoopprogramma voor de aanschaf van zonnepanelen.
Hoe werkt het?
In Zuid-Holland werkt een aantal gemeenten samen in het programma SamenZonneEnergie. Bij dit programma is ICHOOSR betrokken als onafhankelijke groepsinkooporganisatie.
SamenZonneEnergie brengt geïnteresseerden in zonnepanelen samen. Groepsaankoop
maakt het aantrekkelijk om u als inwoner op een laagdrempelige manier te betrekken bij
de mogelijkheden van zonne-energie. Bij gebleken belangstelling wordt onder gekwalificeerde leveranciers een veiling georganiseerd. Hoe groter de groep deelnemers, hoe
scherper het aanbod. De kwaliteit van de leveranciers, producten en installatie wordt
bewaakt door SamenZonneEnergie. Dat scheelt lastig individueel uitzoekwerk naar een
voordelig en kwalitatief hoogwaardig zonnepanelensysteem.
In Rijswijk zijn inmiddels 82 huishoudens u voorgegaan met samen méér dan 700 zonnepanelen, aangeschaft via SamenZonneEnergie.
Hoe schrijft u zich in?
Wie een (tot niets verplichtend) aanbod op maat wil ontvangen, kan zich tot en met 22
maart gratis en vrijblijvend inschrijven via www.SamenZonneEnergie.nl. Op 23
maart organiseert SamenZonneEnergie een veiling onder vooraf gekwalificeerde zonnepanelenleveranciers. De leverancier die het beste bod uitbrengt, wint de veiling en doet
de deelnemers een persoonlijk aanbod. Overigens: ook mkb-bedrijven kunnen meedoen
aan deze actie!
Besluit u om het aanbod te accepteren, dan krijgt u een compleet en kwalitatief hoogwaardig zonnepanelensysteem geïnstalleerd. Vanaf dat moment wekt u, als eigenaar van
het zonnepanelensysteem, direct zelf zonne-energie op.
Dit project is onderdeel van de energiebesparingscampagne bedoeld voor Rijswijkse
inwoners.

verlening of weigering van vergunningen.
De terinzagelegging van ontwerpvergunningen en de beslissing op de vergunningaanvraag maken we op een later moment in
deze rubriek bekend. Hierbij vermelden we
ook de mogelijkheid om een zienswijze respectievelijk een bezwaar- of beroepschrift in
te dienen.			

tumbesluit: 10-02-2017; zaaknummer:
2016122322982
• Activiteit: Bouw, Metelerkampstraat 57,
2286WH, het plaatsen van een erfafscheiding; datum besluit: 10-02-2017;
zaaknummer: 2017010124892

Verleende
vergunningen

• Activiteit: Bouw, Broekslootkade 127,
2281TD, het maken van een dakuitbouw
en dakterras; datum besluit: 07-02-2017;
zaaknummer: 2016121621418
• Activiteit: Bouw + Handelen in strijd
met regels RO, Jaagpad 181, 2288CS,
het plaatsen van een dakopbouw; datum
besluit: 07-02-2017; zaaknummer:
2016121521122		

Reguliere procedure
• Activiteit: Kap, Dr. Ariënsstraat 35,
2285VG, het kappen van 7 bomen; datum besluit: 06-02-2017; zaaknummer:
2016121922044
• Activiteit: Bouw, Schimmelweg 202, Den
Haag 2524XK, het renoveren van trapveldjes en het plaatsen van een hekwerk;
datum besluit: 07-02-2017; zaaknummer:
WABO02395
• Activiteit: Bouw, Huis te Landelaan
476a, 2283VJ, het wijzigen van de gevel
(uitgiftesysteem medicatie apotheek);
datum besluit: 10-02-2017; zaaknummer:
2016122022330
•Activiteit: Bouw, Mr. Beerninkplantsoen
106, 2286MN, het plaatsen van een
dakkapel in het voorgeveldakvlak; da-

Verlengde beslistermijn

De vergunningen liggen vanaf vandaag voor
iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting
Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes
weken na de datum waarop de vergunningen
zijn verleend een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester
en wethouders, postbus 5305, 2280 HH
Rijswijk.
Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69

