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
Voornemen uitschrijven uit de
basisregistratie personen (BRP)

tekend 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.

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

Datum
besluit

Uitschrijven
naar

Augustynski, P.D.
Remziev, L.N.
Raczynski, L.W.
Kuzmina, S.
Bakker, N.G.E.

22-2-1980
16-10-1986
18-12-1980
20-12-1989
15-10-1990

7-3-2022
8-3-2022
9-3-2022
11-3-2022
11-3-2022

Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Omgevingsvergunningen
Met betrekking tot:

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.

Aanvragen
• Activiteit: Brandveilig gebruik (vergunning), van Vredenburchweg 170,
2285SE, het melden van brandveilig gebruik; ontvangstdatum: 28-22022; zaaknummer: 2022022891384
• Activiteit: Bouw, Paulus Potterlaan 76, 2282GJ, het plaatsen van een
dakkapel in het voorgeveldakvlak; ontvangstdatum: 7-3-2022; zaaknummer:2022030791562
• Activiteit: Bouw, Waldhoornplein 15, 2287EH, het uitbreiden van een
supermarkt; ontvangstdatum: 7-3-2022; zaaknummer:2022030791555

Procedure vertrokken onbekend
waarheen (VOW)

Buiten behandeling
• Activiteit: Bouw, Cornelia Schellingerlaan 23, 2286MA, het plaatsen
van 2 dakkapellen in het voorgeveldakvlak; datum besluit: 10-3-2022;
zaaknummer: 2022021490414

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 uitgeschreven 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.

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.

Naam

Geboorte
datum

Dorado Leanos, E.J. 12-10-2000
Lokasi, R.N.T.
3-12-1994

Datum
besluit

Uitschrijven
naar

14-3-2022
14-3-2022

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
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 onder-

Verleende vergunningen
• Activiteit: Bouw, Bieseiland 3, 2285JS, het wijzigen van een gevel
d.m.v. een kozijnwijziging; datum besluit: 8-3-2022; zaaknummer:
2022020990353
• Activiteit: Bouw, Beemdgrasstraat 1, 2288HD, het plaatsen van een
dakkapel in het voorgeveldakvlak; datum besluit: 8-3-2022; zaaknummer: 2022021790500
• Activiteit: Bouw, Mirabelle 35, 2286WC, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak; datum besluit: 8-3-2022; zaaknummer:
2022022190565
• Activiteit: Bouw, Buitensingel 10, 2286KX, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak; datum besluit: 8-3-2022; zaaknummer:
2022022390641
• Activiteit: Bouw, Siergaarde 23, 2285JD, het wijzigen van een
gevel (kozijnwijziging); datum besluit: 8-3-2022; zaaknummer:
2022022690710
• Activiteit: Bouw, Prinses Beatrixlaan 1147, 2287GZ, het veranderen
van de gevelreclame en reclame prijzenbord; datum besluit: 8-3-2022;
zaaknummer: 2022022490664
• Activiteit: Kap, Bunchestraat 31, 2286GK, het kappen van 1 boom
(Metasequoia Glyptostroboides); datum besluit: 8-3-2022; zaaknummer: 2022022490671
• Activiteit: Bouw + Kap, P. van Vlietlaan 18, 2285XM, het veranderen
van de gevel (kozijnwijziging) en het kappen van 2 bomen; datum
besluit: 10-3-2022; zaaknummer: 2022022190586

Rijswijk vangt vluchtelingen
uit Oekraïne op
De eerste vluchtelingen uit Oekraïne zijn inmiddels opgevangen
binnen Rijswijk. De veiligheidsregio Haaglanden heeft de opdracht
om de komende maand voor 2000 vluchtelingen onderdak te
bieden. Voor Rijswijk betekent dat er voor 50 vluchtelingen per direct onderdak geregeld, gezocht en gevonden is en binnen enkele
weken nog een zelfde aantal volgt.
Extra opvang
De gemeente is positief
over de te verwachte
realisatie van extra
opvang. De verwachting
is dat ook voor weken
hierna de opvang gerealiseerd kan worden,
veelal via de beschikbaarheid van hotels.
De gemeente gaat voor
deze noodopvang uit
van een periode van 3
maanden, waarna doorstroming naar langdurige huisvesting moet zijn geregeld. De eerste
vluchtelingen zijn inmiddels al aangekomen en ondergebracht in
hotelkamers. De verwachting is dat deze week de stroom echt op
gang komt.
Informatie
De gemeente heeft een aparte pagina op haar website ingericht
waar veel gestelde vragen beantwoord worden. Vanwege de snel
veranderende feiten en omstandigheden wordt deze informatie
dagelijks aangepast (www.rijswijk.nl/oekraine).

Weigering
• Activiteit: Bouw, Sir Winston Churchillln 1023 a, 2286AD, het
oprichten van een woning,datum besluit: 8-3-2022; zaaknummer:
2022010489538

Algemene Plaatselijke Verordening
Alcoholwetvergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij een alcoholwetvergunning heeft
verleend op grond van artikel 3 van de Alcoholwet voor:
• Het bedrijfsmatig verstrekken van alcohol in horecabedrijf Chinese
Muur Lin, gevestigd aan Prinses Margrietsingel 30 te Rijswijk. De
vergunning is verzonden op 8 maart 2022.
Standplaats
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning hebben
verleend op grond van artikel 2.1.1. van de Verordening Fysieke Leegomgeving voor:
• Het innemen van een standplaats aan het Wilhelminapark te Rijswijk,
dit ten behoeve van de verkoop van patat, snacks, ijs en frisdrank via
de patatkraam, gedurende 01 april tot en met 31 oktober 2022. De
vergunning is verzonden op 11 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.

