Dit is een publicatie van de gemeente Rijswijk. Voor meer informatie kunt u terecht op www.rijswijk.nl. Openingstijden stadhuis (Bogaardplein 15): maandag en vrijdag van 09.00 tot
12.00 uur, dinsdag en woensdag van 09.00 tot 17.00 uur en donderdag van 09.00 tot 20.00 uur. U kunt van 8.30 uur met al uw vragen bellen met tel. 14 070 of stuur uw vraag via
twitter naar @Gem_Rijswijk. Aanmelden voor de digitale Rijswijk RegelRecht kan via www.rijswijk.nl. Vragden over deze rubriek kunt u mailen naar rijswijkregelrecht@rijswijk.nl.

Openbare bekendmakingen
De gemeenteraad van Rijswijk heeft in zijn vergadering van 8 februari
2022 besloten:
met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Omgevingswet:
1. de volgende onderdelen te delegeren aan het college:
a. het aanpassen van het omgevingsplan naar aanleiding van verleende vergunningen;
b. h
 et vertalen van beleidsregels (fysieke leefomgeving) van raad en
college naar regels in het omgevingsplan;
c. het nemen van een voorbereidingsbesluit (onder voorwaarde van
een actieve informatieplicht);
2. het adviesrecht van de raad te laten gelden bij alle buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, met uitzondering van de gevallen zoals onder de
huidige wetgeving benoemd in de “kruimelregeling” (bijlage II, artikel
4 Besluit omgevingsrecht);
3. de participatieverplichting te laten gelden bij alle buitenplanse omgevingsplanactiviteiten;
4. het verzoek aan het college mee te geven om bovenstaande mee te
nemen bij het maken van de afweging of de uitgebreide procedure al
dan niet van toepassing wordt verklaard;
5. de werking van dit besluit een jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet te evalueren.
Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad waarin het wordt geplaatst. De gemeente gebruikt hiervoor
de website www.officielebekendmakingen.nl.
Bovengenoemd besluit wordt als service ook gepubliceerd in het huisaan-huisblad Groot Rijswijk. Tevens wordt dit besluit als service beschikbaar gesteld via de website www.overheid.nl.
Ook kunt u via de publieksbalie 7 tegen betaling een afschrift van het
besluit verkrijgen. Deze balie bevindt zich in het stadhuis, Bogaardplein
15 en is geopend op maandag en vrijdag van 09:00 uur tot 12:00 uur en
dinsdag, woensdag en donderdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

Voornemen uitschrijven uit de
basisregistratie personen (BRP)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk hebben het
voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen,
volgens art. 2:21 en 2:22 Wet Basisregistratie Personen (BRP).
Naam

Geboorte
datum

Nowakowska, P.
21-6-1977
van Domselaar, M.A. 17-1-2002
Pera Rusca, S.
17-5-1996

Datum
besluit

Uitschrijven
naar

7-3-2022
7-3-2022
7-3-2022

Onbekend
Onbekend
Onbekend

Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij
in de basisregistratie personen van de gemeente Rijswijk staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen.

Procedure vertrokken onbekend
waarheen (VOW)
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen
op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan
ingeschreven. Het college heeft besloten het bijhouden van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. De personen worden uitge-

schreven met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek
land, volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP en zijn vanaf
de datum van het besluit datum dus niet meer actueel ingeschreven in
Nederland.
Naam

Nyakamwe, A.A.
Musiatowicz, A.I.
Grzybowska, A.
Vallecilla Guerrero, C.E.
Vallecilla Guerrero, J.
Castillo Cuama, F.

Geboorte
datum

Datum
besluit

Uitschrijven
naar

18-10-1992
26-2-1985
9-8-1987
13-1-1994
4-1-2022
4-8-1993

1-3-2022
1-3-2022
1-3-2022
2-2-2022
2-3-2022
2-3-2022

Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande
personen verblijven,neem dan contact op met de afdeling Publieke
Dienstverlening van de gemeente Rijswijk via adresonderzoek@rijswijk.
nl of 14 070.
Waarom deze bekendmaking
De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht om
binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar
het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente.
Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van de bovenvermelde personen geen aangifte binnen gekomen. Artikel 3:41, lid 2 van de Algemene
wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking
‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan
geschieden door toezending aan belanghebbenden.
Bezwaar
Wanneer u het niet eens met ons besluit, kunnen u en andere belanghebbende ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht,
binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Uw brief kunt u richten aan
Burgemeester en Wethouders onder vermelding van “Afdeling Juridische
Zaken”, Postbus 5305 2280 HH Rijswijk. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat in elk geval de volgende informatie:
• de gronden van bezwaar;
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar zich richt.

Omgevingsvergunningen
Met betrekking tot:
Aanvragen
• Activiteit: Bouw, Buitensingel 10, 2286KX, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak; ontvangstdatum: 23-2-2022; zaaknummer: 2022022390641
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Herenstraat 62
b, 2282BW, het plaatsen van tijdelijk tuinmeubilair; ontvangstdatum:
23-2-2022; zaaknummer: WABO03025
• Activiteit: Kap, Bunchestraat 31, 2286GK, het kappen van 1 boom
(Metasequoia Glyptostroboides); ontvangstdatum: 24-2-2022; zaaknummer: 2022022490671
• Activiteit: Bouw, Oleander 1, 2286LW, het vergroten van een woning;
ontvangstdatum: 24-2-2022; zaaknummer: 2022022490661
• Activiteit: Bouw, Prinses Beatrixlaan 1147, 2287GZ, het veranderen
van de gevelreclame en reclame prijzenbord; ontvangstdatum: 24-22022; zaaknummer: 2022022490664

• Activiteit: Bouw, Siergaarde 23, 2285JD, het veranderen van de gevel;
ontvangstdatum: 26-2-2022; zaaknummer: 2022022690710
• Activiteit: Bouw, Beemdgrasstraat 7, 2288HD, het plaatsen van een
dakkapel in het voorgeveldakvlak; ontvangstdatum: 1-3-2022; zaaknummer: 2022030191430
• Activiteit: Bouw, Beetslaan 180, 2281TP, het vergroten van de woning
middels een dakterras; ontvangstdatum: 1-3-2022; zaaknummer:
2022030191428
• Activiteit: Bouw, Dahliastraat 32, 2282PZ, het afwijken van het
bestemmingsplan voor het transformeren van bedrijf naar woning;
ontvangstdatum: 1-3-2022; zaaknummer: 2022030191410
• Activiteit: Bouw, Verhagen Metmanstraat 52, 2282GP, het intern
wijzigen (constructieve doorbraak) van een woning; ontvangstdatum:
1-3-2022; zaaknummer: 2022030191431
• Activiteit: Bouw, Molenhof 8, 2289BV, het bouwen van een veranda;
ontvangstdatum: 2-3-2022; zaaknummer: 2022030291458
• Activiteit: Bouw, Esdoornstraat 5, 2282RZ, het plaatsen van tijdelijke opslag containers; ontvangstdatum: 3-3-2022; zaaknummer:
2022030391493
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 bezwaarof beroepschriften is pas mogelijk na terinzagelegging van ontwerpvergunningen respectievelijk de 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.
Verleende vergunningen
• Activiteit: Bouw, Hoornbruglaan 38, 2281AW, het vergroten van een
woning middels een dakopbouw; datum besluit: 28-2-2022; zaaknummer: 2022010389515
• Activiteit: Bouw, Prins Constantijn Promenade / Ptrins Willerm Alexander Promenade (kad. sectie D nr. 7950) (in de Bogaard), het intern
wijzigen en samenvoegen van (winkel) units en wijzigen vluchtwegen;
datum besluit: 28-2-2022; zaaknummer: 2022013190122
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Parelgraslaan 89,
2288HB, het plaatsen van een afsluitbare fietsstalling; datum besluit:
1-3-2022; zaaknummer: 2021110386305
• Activiteit: Bouw, Stadhoudersstraat 62, 2282PS, het vergroten van een
woning middels een dakopbouw; datum besluit: 1-3-2022; zaaknummer: 2021121389049
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Herenstraat 62 b,
2282BW, het plaatsen van tijdelijk tuinmeubilair; datum besluit: 2-32022; zaaknummer: WABO03025

Algemene Plaatselijke Verordening
Verruiming openingstijden
De Burgemeester maakt bekend dat hij door middel van een vergunningvoorschrift andere sluitingstijden heeft vastgesteld op grond van artikel
2.11 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor:
• het horecabedrijf handelend onder de naam Music & Entertainment
Club, gevestigd aan het Generaal Eisenhowerplein 27 in Rijswijk. De
besluit is verzonden op 2 maart 2022.

Meer info over onze wijkagenten is te vinden via
www.rijswijk.nl/politie/basisteamrijswijk

Belangrijke informatie rondom het Coronavirus
Als gemeente volgen we het advies en de informatie van de autoriteiten op dit gebied, de GGD en het RIVM, op
de voet. De ontwikkelingen volgen elkaar echter snel op. Het kan daardoor voorkomen dat sommige informatie
op deze pagina inmiddels verouderd is. Op onze website www.rijswijk.nl vindt u de meest actuele informatie:
• Informatie over Corona in andere talen: Voor mensen die een andere taal spreken, hebben we een speciale
pagina gemaakt: www.rijswijk.nl/coronavirus/anderetalen. Kent u iemand in uw omgeving die hiernaar op
zoek is? Stuur de link aan hen door!
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, passen wij dit aan op deze website encommuniceren wij dit via social media.
Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op onze website? Neem dan contact op met het Klant Contact
Center van de gemeente Rijswijk via:
telefoonnummer: 14 070 (dagelijks van 8.30 – 17.00 uur)
e-mail: stadhuis@rijswijk.nl
Voor meer informatie en vragen over landelijke maatregelen:
• RIVM: telefoonnummer 0800-1351 (8.00-20.00 uur) of website: www.rivm.nl
• GGD Haaglanden: telefoonnummer 088 – 355 01 00 (maandag – vrijdag van 8.30-17.00 uur), voor een
testafspraak Coronavirus telefoonnummer 0800 – 1202 (dagelijks van 8.00 uur tot 20.00 uur) of website
www.ggdhaaglanden.nl
• Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl

Handig overzicht met contactgegevens
Uw zorg en welzijn staat bij de gemeente Rijswijk voorop. Wij blijven alles op alles zetten om u te helpen. Graag bieden we u in één de belangrijke telefoonnummers en websites:
• Welzijn Rijswijk: 070 - 757 9 200 en www.welzijn-rijswijk.nl
• Sociaal Wijkteam: 070 - 205 48 43 en www.rijswijk.nl/inwoners/sociaal-wijkteam
• Centrum

Jeugd en Gezin (CJG): CJG (Jeugdteam en Opvoedadviespunt): 070 – 219 68 46 en www.cjgrijswijk.nl
JGZ ZHW: 088 - 054 99 99 en www.jgzzhw.nl
• Financieel Servicepunt: 070 – 326 19 55 (tussen 9.00 en 16.00 uur) en www.fsprijswijk.nl
• Werkgevers Servicepunt: 070 – 326 19 77 (tussen 9.00 en 16.00 uur) en www.wsprijswijk.nl
• Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): 14 0 70 (tussen 8.30 – 17.00 uur) en www.rijswijk.nl
• GGD Haaglanden: voor vragen over het Coronavirus is GGD Haaglanden elke dag (ook in het weekend) bereikbaar via het telefoonnummer 070 – 353 72 40, optie 0 voor Coronavirus.
• Meldpunt Bezorgd: Maakt u zich zorgen om de (geestelijke) gezondheid van iemand in uw omgeving?
Doe dan een zorgmelding bij Meldpunt Bezorgd via 070 – 353 72 91 (optie 3)

De basisregels helpen om besmetting van jezelf en anderen met het coronavirus te voorkomen. Ook als je gevaccineerd bent.

