Openbare bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
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
B&W besluiten
Ontwerpomgevingsvergunning
en ontwerpverklaring van geen
bedenkingen uitbreiding restaurant,
hotel en spa Savarin.
Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat zij het
voornemen hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor
de uitbreiding van het restaurant, het hotel en de spa Savarin aan de
Laan van Hoornwijck 27 in Huize Zuidhoorn. Het huidige complex zal
worden uitgebreid met 3 kleinere, vrijstaande gebouwen en 1 groter en
hoger gebouw. Hierdoor worden in totaal 40 extra hotelkamers gerealiseerd. Daarnaast worden het restaurant en de spa vergroot/ uitgebreid.
Het binnenterrein zal een meer parkachtige allure krijgen en het aantal
parkeerplaatsen wordt verminderd.
Omdat het bouwplan niet past in het geldende bestemmingsplan wordt
deze omgevingsvergunning voorbereid met de uitgebreide procedure als
bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3º Wabo.
Aanmeldnotitie
Burgemeester en wethouders van Rijswijk hebben besloten dat geen
milieueffectrapport voor deze ontwikkeling hoeft te worden opgesteld.
Op grond van de onderzoeken en afwegingen in de “Aanmeldingsnotitie
vormvrije m.e.r.-beoordeling uitbreiding restaurant, hotel en spa Savarin”
blijkt dat het plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zal
hebben. Het opstellen van een milieueffectrapport is daarom niet noodzakelijk. De aanmeldingsnotitie is als bijlage 10 bij de toelichting van het
bestemmingsplan opgenomen.
Terinzagelegging
De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (die op 12 oktober 2021 door de raad is
afgegeven) liggen met ingang van vrijdag 5 november 2021 tot en met
donderdag 16 december 2021 ter inzage. De stukken kunt u alleen
inzien op afspraak bij de balie Publieksvoorlichting in het stadhuis van
Rijswijk. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met
het Klantcontactcenter van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur
en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070.
De pdf-stukken zijn in te zien via www.rijswijk.nl/projecten/Savarin. De
digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de landelijke
website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste
zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.
ovSavarin-ON01.
Indienen zienswijze
Gedurende de termijn kan een ieder een zienswijze op de ontwerpomgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen indienen. De zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook het indienen
van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij
voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een
telefonische afspraak te worden gemaakt via Team Ruimte (14070) of via
ruimtelijkeplannen@rijswijk.nl.
Wij wijzen u erop dat te zijner tijd tegen de definitieve omgevingsvergunning geen bezwaar kan worden gemaakt. Als de omgevingsvergunning is verleend kunnen alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend, beroep instellen bij de rechtbank ’s-Gravenhage.

rijswijk.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoekt u in dat laatste geval op
het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.ovlangekleiweg100-ON01
Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk, dan wel
mondeling en gemotiveerd zijn zienswijze over het ontwerpbesluit
indienen. Voor een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur
uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt met een medewerker van het team
RijswijkBuiten. Zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning
kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders
van Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Zienswijzen tegen de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen kunnen worden gericht aan de
gemeenteraad van Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het
ontwerpbesluit dan wel van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen
de zienswijze betrekking heeft.
Meer informatie?
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenter van de gemeente, via het telefoonnummer 14070. U kunt dan vragen of u kunt spreken met een medewerker van het team RijswijkBuiten.

Voornemen uitschrijven uit de
basisregistratie personen (BRP)

Anjerconcert zondag
24 april 2022
Met veel genoegen nodigen wij u uit voor het Anjerconcert door de
Marinierskapel der Koninklijke Marine op zondag 24 april 2022.
De kapel biedt een schitterend programma in het spectrum van
klassieke tot moderne muziek. Met dit concert willen wij alle veteranen die zich voor vrede en veiligheid hebben ingezet bedanken.
Vanaf 1 april kunt u een (gratis) kaart (max 2 per persoon) bestellen
via de website van de schouwburg via www.rijswijkseschouwburg.
nl. (zolang de voorraad strekt).
Programma
14.30 uur Schouwburg open
14.45 uur Zaal open
15.00 uur Welkom door de burgemeesters van Rijswijk en
Leidschendam-Voorburg
15.05 uur

16.15 uur

Aanvang Anjerconcert door de Marinierskapel der
oninklijke Marine o.l.v. majoor der Marinierskapel
Arjan Tien. De solist die optreedt is jazz muzikant
Dennis van Aarssen.
Einde voorstelling

Locatie: Rijswijkse Schouwburg, Generaal Spoorlaan 10 Rijswijk

Geboorte
datum

Datum
besluit

Uitschrijven
naar

M. Asaad
M.M. Harazim

16-9-1992
14-5-1997

23-3-2022
25-3-2022

Onbekend
Onbekend

Aanvragen
• Activiteit: Bouwen, Duin en Kruidberg 37, 2286 NK, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgevel dakvlak; ontvangstdatum: 14-3-2022;
zaaknummer: 2022032191835
• Activiteit: Bouwen, Kerklaan 125, 2282 CH, het transformeren van een
kantoor naar 1 wooneenheid; ontvangstdatum: 21-3-2022; zaaknummer: 2022032191859
• Activiteit: Bouwen, Leeuwendaallaan 84/82, 2281 GS, het verplaatsen van een draagmuur; ontvangstdatum: 22-3-2022; zaaknummer:
2022032291903
• Activiteit: Bouwen, Marshallplein 11, 2286 LG, het wijziging van
kozijnen in de voorgevel; ontvangstdatum: 22-3-2022; zaaknummer:
2022032391921
• Activiteit: Bouwen, Haagweg 166, 2282 AJ, het uitbreiden van een
balkon op de verdieping; ontvangstdatum: 23-3-2022; zaaknummer:
2022032591976
• Activiteit: Bouwen, Zilverschoon 17, 2286 WJ, het plaatsen van een
dakkapel in het voorgevel dakvlak; ontvangstdatum: 23-3-2022; zaaknummer: 2022032391923
• Activiteit: Bouwen, Hazepad 5, 2287 DE, het herbouwen van de blokhut in het Wilhelminapark; ontvangstdatum: 24-3-2022; zaaknummer:
2022032892010
• Activiteit: Bouwen, Wiepkje Barendrechtlaan 12, 2286 MG, het wijziging van kozijnen in de voorgevel; ontvangstdatum: 25-3-2022;
zaaknummer: 2022032892016
• Activiteit: Bouwen, Molenwetering 4, 2286 KP, tijdelijk plaatsen van
een demontale container; ontvangstdatum: 25-3-2022; zaaknummer:
2022032892018
• Activiteit: Bouwen, Prinses Irenelaan 345, 2285 GA, het wijzigen van
een winkel naar 3 wooneenheden; ontvangstdatum: 25-3-2022; zaaknummer: 2022032892012
Verlengde beslistermijn
• Activiteit: Bouw, Laan van Hoornwijck 70, 2289DG, het veranderen
van de gevel, het intern wijzigen van een pand en het plaatsen van
reclame; extern zaaknummer: 2022012690038; datum besluit: 22-32022
Buiten behandeling
• Activiteit: Bouw + Handelen in strijd met regels RO + Monument, Herenstraat 24-26, 2282BT, het transformeren van kantoor naar woning,
het vergroten va de woning middels dakopbouw, het plaatsen van een
dakkapel en het veranderen van de gevel; datum besluit: 23-3-2022;
zaaknummer: 2021111686594

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

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.

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.

Procedure vertrokken onbekend
waarheen (VOW)

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.

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.

Verleende vergunningen
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw + Werk of
werkzaamheden uitvoeren, I 2152 (nabij Pastoor Verburchweg 8), het
verhogen van de waterbeschoeiing; datum besluit: 21-3-2022; zaaknummer: 2022012790066
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Rembrandtkade 136, 2282XC, het afwijken van het bestemmingsplan voor het
vergroten van een woning middels een achteruitbouw; datum besluit:
21-3-2022; zaaknummer: 2022012790076
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Jaagpad 148 c,
2288CN, het afwijken van het bestemmingsplan voor het transformeren van een reinwaterkelder naar woning; datum besluit: 22-3-2022;
zaaknummer: 2021101485856
• Activiteit: Bouw, Paulus Potterlaan 76, 2282GJ, het plaatsen van een
dakkapel in het voorgeveldakvlak; datum besluit: 23-3-2022; zaaknummer: 2022030791562

Naam

Geboorte
datum

Datum
besluit

Uitschrijven
naar

E.F. Martha
M. Safdary
R.D. Todorova
P.S.K. Kromotaroeno
A. Baali
F. Abdou

27-11-1992
18-2-1983
4-2-1981
12-12-1987
8-7-2016
15-9-1970

23-3-2021
23-3-2021
23-3-2021
23-3-2021
23-3-2021
28-3-2022

Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Bekendmaking VVGB en
ontwerp omgevingsvergunning
Lange Kleiweg 100

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.

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat zij op basis
van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens is een omgevingsvergunning
te verlenen voor nieuwbouw aan de Lange Kleiweg 100. De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten bouwen en handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening.
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 8 februari 2022 besloten
om naar aanleiding van deze aanvraag om omgevingsvergunning een
ontwerp verklaring van geen bedenkingen te verlenen. Daarbij is verder
besloten dat wanneer er geen zienswijzen tegen de verklaring worden
ingediend, deze verklaring als definitief zal worden beschouwd.

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.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, de bijbehorende ruimtelijke
onderbouwing, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en overige
stukken liggen vanaf vrijdag 1 april 2022 tot en met 13 mei 2022,
ter inzage. De stukken kunt u alleen inzien op afspraak bij de balie
Publieksvoorlichting in het stadhuis van Rijswijk. Voor het maken van
een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenter van de
gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070. De stukken zijn tevens digitaal in te zien via www.

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;

Wandel begeleiders gezocht!
GGD Haaglanden, de gemeente Rijswijk, Welzijn Rijswijk, diverse
zorgprofessionals en Gezond Natuur Wandelen hebben de handen
ineengeslagen en doen mee met de Nationale Diabetes Challenge.
Vanaf donderdagavond 12 mei wandelen wij elke week, ongeveer
20 weken lang, samen met een groep deelnemers in de buurt.
Deze gratis wandeling is speciaal voor mensen met diabetes of een
andere chronische aandoening om op een makkelijke manier in
beweging te komen.
De wekelijkse wandeling wordt begeleid door wandelbegeleiders
van Gezond Natuur Wandelen en de eerste 20 weken lopen er ook
professionals uit de zorg mee.
Het startpunt van de wandeling is Wijkcentrum Steenvoorde aan de
Doctor H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk en we starten om
19.00 uur.
Wil je je passie voor wandelen delen met anderen en wil je mensen
enthousiast maken voor de natuur? Geef je dan op als wandel
begeleider. Je kunt zelf aangeven of je wekelijks of maandelijks
beschikbaar bent om de wandelingen te begeleiden.
Aanmelden kan dor een mail te sturen naar Mariëlle de Jong:
marielle@gezondnatuurwandelen.nl

• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar zich richt.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ontheffing Vertoning op openbare plaats
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een ontheffing heeft
verleend op grond van artikel 2.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor:
• Een ontheffing vertoning op openbare plaats ten behoeve van het muziek maken door een draaiorgel. De ontheffing is van toepassing voor
de locaties in winkelcentrum Bogaard:
- Prins Willem Alexander Promenade;
- Johan Friso Promenade;
- Bogaardplein;
- Prinses Beatrixlaan, het gedeelte gelegen ter hoogte en aan de zijde
van het winkelcentrum “In de Bogaard”;
- Steenvoordelaan, het gedeelte gelegen ter hoogte en aan de zijde van
het winkelcentrum “In de Bogaard”;
- Generaal Spoorlaan, gedeelte gelegen ter hoogte en aan de zijde van
het winkelcentrum “In de Bogaard”;
- Sir Winston Churchilllaan, het gedeelte ter hoogte en aan de zijde
van het winkelcentrum “In de Bogaard”.
De locaties waarvoor ontheffing wordt verleend in winkelcentrum Oud
Rijswijk zijn:
- Kerklaan: vanuit de Kerklaan komen ze vanaf de Lindelaan naar de
Herenstraat;
- Schoolstraat, het gedeelte tussen de Steenlaan en de Laan Hofrust;

- Willemstraat, het gedeelte tussen de Lindelaan en de Herenstraat.
En is geldend van 26 maart 2022 tot en met 1 april 2023, gedurende
09:00 uur tot 18:00 uur. De ontheffing is verzonden op 22 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 “braderie” op 26 maart 2022 in het
WC In de Bogaard te Rijswijk. De vergunning is verzonden op 22
maart 2022.
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 Bistro Le
Petit Chef, gevestigd aan de Emmastraat 49 te Rijswijk. De vergunning
is verzonden op 23 maart 2022.

Fietsverkeersexamen op
4 en 5 april 2022
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!

Standplaats
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning hebben
verleend op grond van artikel 2.1.1. van de Verordening Fysieke Leegomgeving voor:
• Een tijdelijke standplaatsvergunning ten behoeve van de verkoop van
slager vleeswaren. De locatie waar de standplaats wordt ingenomen is
Herenstraat ter hoogte van nummer 59 te Rijswijk. De grootte van de
standplaats is 2 meter diepte en 3 meter breedte (6 m2). De standplaats
kan worden ingenomen voor een periode van totaal tien zaterdagen
tussen 26 maart 2022 tot en met 31 december 2022. De ontheffing is
verzonden op 25 maart 2022.
• Een tijdelijke standplaatsvergunning ten behoeve van de verkoop van
loempia’s en aanverwante artikelen. De locatie waar de standplaats
wordt ingenomen is Herenstraat voor de kerk in winkelcentrum Oud
Rijswijk. De grootte van de standplaats is 2 meter diepte en 4 meter
breedte (8 m2). De standplaats wordt ingenomen op woensdag 27 april
2022 (Koningsdag), gedurende 07:00 uur tot 17:00 uur.
Verkeersontheffing
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij ontheffing hebben
verleend op grond van artikel 87 juncto artikel 76 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV) voor:
• RVV-ontheffing voor twee voertuigen om de voet- en fietspaden van de
Prins Willem Alexander passage, Steenvoordelaan en de Prins Johan
Friso Promenade te berijden. Dit ten behoeve van het uitvoeren van
sonderingen in het kader van het project Sterpassage. De ontheffing is
geldend op maandag 28 maart 2022, gedurende 08:00 uur tot 18:00
uur. De ontheffing is verzonden op 25 maart 2022.
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 Clubhuis YMCA Rijswijk, gevestigd aan de Van Dijcklaan 114 te Rijswijk.
De vergunning is verzonden op 22 maart 2022.
• het exploiteren van het horecabedrijf handelend onder de naam
Monkey Town, gevestigd aan de Lange Kleiweg 1h te Rijswijk. De
vergunning is verzonden op 22 maart 2022.

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

Invoering van milieuzones goed idee? Geef uw mening!
Schone lucht is van levensbelang voor iedereen. De lucht in Rijswijk
is vervuild, vooral door uitlaatgassen van verkeer. Daarom willen wij
de oudere dieselvoertuigen weren die een forse bijdrage leveren aan
luchtvervuiling.
Op de Haagweg en omgeving is een milieuzone waar oude dieselvrachtauto’s niet mogen rijden. We onderzoeken de mogelijkheden
om ook andere oude voertuigen (zoals bepaalde dieselbussen,
dieselbestel- en personenauto’s) in deze milieuzone te verbieden.
Ook onderzoeken we de invoering van een milieuzone op de Prinses
Beatrixlaan en omgeving en een milieuzone voor brom- en snorfietsen
in heel Rijswijk.
Vindt u dat we meer milieuzones moeten invoeren? Zo nee, waarom
niet? En zo ja, in welke vorm en onder welke voorwaarden? Over deze

vragen horen we graag uw mening. Daarom hebben we een vragenlijst
gemaakt. Ook kunt u erover meepraten tijdens een gespreksavond.
Vragenlijst en gespreksavond
U kunt de vragenlijst invullen op ons platform Samen.rijswijk.nl. U
kunt zich hier ook aanmelden voor de gespreksavond die we houden
op dinsdag 12 april, van 19.30 uur tot 21.00 uur in het stadhuis aan
het Bogaardplein 15. U kunt op het aanmeldformulier kiezen of u
live of via een interactieve verbinding het gesprek wilt bijwonen. Let
op: als u voor de eerste keer ons platform bezoekt, moet u zich eerst
registreren.
Wilt u de vragenlijst en het aanmeldformulier op papier invullen? Dat
kan. U kunt een exemplaar ophalen bij de balie in het stadhuis aan de
Bogaardplein 15 en deze weer daar ingevuld inleveren.

