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
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Openbare bekendmakingen

Fietsverkeersexamen op
4 en 5 april 2022

Voornemen uitschrijven uit de
basisregistratie personen (BRP)

• 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).

Omgevingsvergunningen
Met betrekking tot:

Naam

Geboorte
datum

Datum
besluit

Uitschrijven
naar

T.N.H. de Jong
G. Abaghad

23-2-1995
14-9-1985

16-3-2022
17-3-2022

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 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.
Naam

Geboorte
datum

Datum
besluit

Uitschrijven
naar

E. Berisha
M.M.M. Kalhury
M. Souare
R.S. Marsdin
G.J.J. Marsdin
A.A. Marsdin
P. Przybylski

5-2-1989
1-7-1966
3-10-1952
18-6-1985
27-2-2017
5-2-1976
27-1-1985

15-3-2022
15-3-2022
16-3-2022
16-3-2022
16-3-2022
16-3-2022
17-3-2022

Onbekend
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;

Aanvragen
• Activiteit: Bouwen, Lange Kleiweg 120 (kavel54), 2288 GR, het
plaatsen van een tuinhuisje op volkstuincomplex; ontvangstdatum: 8-32022; zaaknummer: 2022031691742
• Activiteit: Bouwen, Ruimtelijke ordening, Strijplaan 176, 2285 HW, het
plaatsen van een overkapping; ontvangstdatum:9-3-2022; zaaknummer: 2022031691744
• Activiteit: Bouwen, Inrit-Uitrit, Gemeente Rijswijk, sectie H, nummers
2286, 2288, 2289, 2294, het nieuwbouw van bedrijfsunits (bedrijfsverzamelgebouw); ontvangstdatum:10-3-2022; zaaknummer: 2022032191827
• Activiteit: Bouwen, Julianastraat 46, 2282 RP, het plaatsen van een dakopbouw; ontvangstdatum:11-3-2022; zaaknummer: 2022032191840
• Activiteit: Bouwen, Laan van Sion 379, 2286 LZ, het plaatsen van een
uitbouw; ontvangstdatum:12-3-2022; zaaknummer: 2022032191838
• Activiteit: Bouwen, Ottoburgstraat 39, 2282 EH, het plaatsen van een
dakkapel; ontvangstdatum:13-3-2022; zaaknummer: 2022032191837
• Activiteit: Bouwen, Regentesselaan 93, 2281 VC, het plaatsen van
een verdiepte fietsberging; ontvangstdatum:14-3-2022; zaaknummer:
2022032191836
• Activiteit: Bouwen, Dr H. Colijnlaan 337 a, 2283 XL, het splitsen
van 1 ruimte in 2 ruimtes; ontvangstdatum:16-3-2022; zaaknummer:
2022032191832
• Activiteit: In- of uitrit, Rhijnauwen 14, 2286 NH, het aanvragen van
een parkeerplek voortuin; ontvangstdatum:16-3-2022; zaaknummer:
2022032191831
• Activiteit: Bouwen, sectie H, nummers 1968, het plaatsen van een erfafscheiding; ontvangstdatum:17-3-2022; zaaknummer: 2022032191830
Buiten behandeling
• Activiteit: Bouw, Haagweg 166, 2282AJ, het maken van een afdak:
datum besluit: 18-3-2022; zaaknummer: 2022020890324
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, Broekslootkade 77, 2281TB, het vergroten van een
woning middels een dakopbouw; datum besluit: 14-3-2022; zaaknummer: 2022011889868
• Activiteit: Bouw, Lange Kleiweg 120 (kavel 57), het bouwen van een
tuinhuisje; datum besluit: 16-3-2022; zaaknummer: 2022020390200
• Activiteit: Bouw, Prins Constantijn Promenade 36, 2284DK, het wijzigen van de gevel (kozijnwijziging) en het plaatsen van reclame (gevelreclame); datum besluit: 17-3-2022; zaaknummer: 2022021890526
• Activiteit: Bouw, Haagweg 174, 2282AJ, het intern wijzigen (constructieve doorbraken) van een woning; datum besluit: 17-3-2022;
zaaknummer: 2022022290593

Op maandag 4 april en dinsdag 5 april 2022 vindt in Rijswijk het
fietsverkeersexamen plaats voor basisschoolleerlingen uit groep 7.
Jaarlijks wordt het verkeersexamen in Rijswijk door de gemeente
Rijswijk georganiseerd in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en Haaglanden Beweegt. Op maandag 4 april start de route op
het Bogaardplein. Het fietsverkeersexamen op dinsdag 5 april start
bij de Rijswijkse Schouwburg. Tijdens het fietsverkeersexamen staan
er controleposten op de route. De routes voor het fietsverkeersexamen zijn te vinden op www.rijswijk.nl/verkeersexamen.
Ga jij dit schooljaar het fietsverkeersexamen doen? Oefen dan
(samen met je ouders/verzorgers) de route en neem een kijkje op
examen.vvn.nl/oefenen.
Op deze website kun je je verkeerskennis testen en vind je meer
informatie over de examen-app. Met deze app zorg je ervoor dat je
helemaal klaar bent voor het fietsverkeersexamen!

• Activiteit: Bouw, Verhagen Metmanstraat 52, 2282GP, het intern
wijzigen (constructieve doorbraak) van een woning; datum besluit: 173-2022; zaaknummer: 2022030191431
• Activiteit: Bouw + Kap, A 1829 (Delftweg), het plaatsen van een erfafscheiding en het kappen van 5 bomen (1 wilg en 4 esdoorns); datum
besluit: 17-3-2022; zaaknummer: 2022012489979
• Activiteit: Bouw, Oranjelaan 13, 2281GA, het intern wijzigen (constructieve doorbraak) van een woning; datum besluit: 17-3-2022;
zaaknummer: 2022022190592
• Activiteit: Bouw, Beemdgrasstraat 7, 2288HD, het plaatsen van een
dakkapel in het voorgeveldakvlak; datum besluit: 17-3-2022; zaaknummer: 2022030191430

Algemene Plaatselijke Verordening
Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij een exploitatievergunning heeft
verleend op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor:
• het exploiteren van het horecabedrijf handelend onder de naam Het
Broodspoor, gevestigd aan het Generaal Eisenhowerplein 111-115 te
Rijswijk. De vergunning is verzonden op 15 maart 2022.
• het exploiteren van het horecabedrijf handelend onder de naam Bistro
Le Petit Chef, gevestigd aan de Emmastraat 49 te Rijswijk. De vergunning is verzonden op 15 maart 2022.
• het exploiteren van het horecabedrijf handelend onder de naam
Restaurant Brasserie, gevestigd aan de Lange Kleiweg 6 te Rijswijk. De
vergunning is verzonden op 15 maart 2022.
Verruiming sluitingstijden
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 Eetcafé De Halve Maan,
gevestigd aan het Generaal Eisenhowerplein 25 in Rijswijk. De besluit
is verzonden op 15 maart 2022.
Evenement
De Burgemeester maakt bekend dat hij een vergunning heeft verleend op
grond van artikel 2.8 lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening voor:
• het organiseren van evenement “Cadeaumarkt” op 19 en 20 maart
2022 op het Bogaardplein te Rijswijk. De vergunning is verzonden op
17 maart 2022.
_
Meer info over onze wijkagenten is te vinden via
www.rijswijk.nl/politie/basisteamrijswijk

Versoepelingen Coronamaatregelen per 23 maart 2022
Mondkapjes dragen
De verplichting om in en rond het OV mondkapjes te dragen is per
woensdag 23 maart 2022 vervallen. Daar waar het druk is, kunt u uzelf
en anderen beschermen door een mondkapje te dragen.
Het blijft voorlopig verplicht om een mondkapje te dragen in het vliegtuig en op het vliegveld na de security.
Vanaf 23 maart geen Testen voor Toegang (1G) meer.
Er zijn geen locaties meer waar het coronatoegangsbewijs geldt. Geadviseerd wordt om de CoronaCheck-app op uw telefoon te laten staan.
Voor meerdere landen is de QR-code nog wel noodzakelijk om in te
reizen of voor bijvoorbeeld bezoek aan horeca, bioscoop of theater.

Nederland inreizen
Voor mensen die naar Nederland reizen van binnen de EU/Schengen
is vanaf 23 maart de verplichting vervallen om een test-, herstel- of
vaccinatiebewijs te hebben. Ook voor EU-burgers die vanuit landen
buiten de EU/Schengen naar Nederland reizen, zijn er geen inreismaatregelen meer. Voor iedereen die naar Nederland reist, is het advies om

een zelftest te doen direct na aankomst en op dag 5.
Voor niet-EU-burgers geldt nog steeds een EU-inreisverbod. Er zijn
uitzonderingen, bijvoorbeeld voor reizen uit veilige landen, mensen
die gevaccineerd of hersteld zijn. En voor bepaalde reisdoelen.

Leven met corona
Corona is niet weg. Er zullen nog steeds mensen ziek worden van
corona. Gelukkig werkt vaccineren goed en daarnaast hebben veel
mensen weerstand opgebouwd door een besmetting. Daardoor zijn de
gevolgen van een nieuwe golf met besmettingen minder groot dan in
2020 en 2021.
Een coronabesmetting kan ook voor gezonde mensen nog steeds heel
vervelend zijn.
Corona blijft een groter risico voor mensen die ouder zijn, of die een
kwetsbare gezondheid hebben. Een aantal adviezen helpt nog steeds
om besmetting te voorkomen:
• regelmatig uw handen.
• Hoest en nies in uw elleboog.
• Blijf thuis bij klachten en doe een (zelf)test.

• Ventileer in binnenruimtes en zorg voor frisse lucht.
• Haal uw vaccinatie, booster- of herhaalprik
Hiermee beschermt u uzelf, uw familie, vrienden en anderen. En houdt
u rekening met de mensen die zich zorgen maken over hun eigen
gezondheid, bijvoorbeeld omdat ze ouder zijn of chronisch ziek.

Respecteer elkaars keuzes
Houd rekening met elkaar. Houd afstand als iemand daar om vraagt.
Heeft u een afspraak met iemand die zorgen heeft over zijn of haar
gezondheid? Doe dan eerst een zelftest. En respecteer elkaars keuzes,
bijvoorbeeld als iemand een mondkapje draagt op een plek waar u het
zelf niet zou doen.
Basisadviezen tegen corona: handen wassen, hoest en nies in je
elleboog, blijf thuis bij klachten en doe een test, zorg voor voldoende
frisse lucht en haal een vaccin, booster- of herhaalprik.

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

