Openbare bekendmakingen

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

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.

Anjerconcert zondag
24 april 2022

1. Met ingang van 1 juli 2022 de Beleidsregels Leerlingenvervoer 2021
Rijswijk in te trekken.
2. De Beleidsregels Leerlingenvervoer 2022 Rijswijk vast te stellen en in
werking te laten treden op 1 april 2022.

Voornemen uitschrijven uit de
basisregistratie personen (BRP)

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.

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad waarin het wordt geplaatst. De gemeente gebruikt hiervoor
de website www.officielebekendmakingen.nl.

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).

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering
van 29 maart 2022 besloten:

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.

Let op kosten bij rioolverstopping
Een verstopt riool is vervelend. Het is nog vervelender als je
achteraf rekeningen moet betalen waarop je niet had gerekend.
De gemeente vergoedt niet alles, ook particuliere huiseigenaren
betalen een deel van de onkosten.
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Datum
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25-12-1994
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14-2-1944

1-4-2022
1-4-2022
1-4-2022
1-4-2022
1-4-2022
1-4-2022

Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

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

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.
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.

Het hoofdriool in Rijswijk ligt voor een groot deel onder stoepen en
straten. De gemeente zorgt voor het onderhoud hiervan en verhelpt
verstoppingen. Bij ieder huis loopt een stuk rioolpijp van het hoofdriool naar het toilet binnen. De huiseigenaar is verantwoordelijk
voor het stuk tot aan de erfgrensput. Het gedeelte onder de straat en
stoep is van de gemeente.
Verstopping
Als thuis uw wc overloopt, is waarschijnlijk het riool tussen uw
woning en het hoofdriool verstopt. Bel dan een rioolontstoppingsbedrijf. Het bedrijf onderzoekt waar de verstopping zit. Als blijkt dat
de verstopping in het deel van de gemeente zit, dan moet die het
probleem oplossen. U kunt daarvoor de gemeente bellen.
Na uw melding inspecteert de gemeente meestal binnen een werkdag het gebied en verhelpt de verstopping binnen drie werkdagen
als er niets bijzonders aan de hand is. Anders duurt het langer.
Erfgrensput
Het rioolontstoppingsbedrijf kan aan de zogenoemde erfgrensput
zien of de verstopping in uw deel van de riolering zit of in dat van
de gemeente. Die put zit tussen het hoofdriool en de pijp naar uw
huis. Als er geen water in die put staat, dan is de verstopping op uw
terrein. Zit er wel water in , dan is de verstopping in het deel van de
gemeente.
De erfgrensput ligt meestal op een halve meter binnen de erfgrens.
Heeft u geen voortuin? Dan ligt de erfgrensput onder het voetpad.
U mag alleen zelf graven als de put op uw terrein ligt.
Vergoeding
U krijgt een rekening van het rioolontstoppingsbedrijf dat heeft
onderzocht waar de verstopping zit. De gemeente vergoedt hiervan
maximaal tweehonderd euro.
Maak goede afspraken met het rioolontstoppingsbedrijf over de
kosten van het onderzoek en de werkzaamheden. Informeer van te
voren naar de prijs en maak een prijsvergelijking tussen verschillende bedrijven. Sommige bedrijven rekenen hiervoor de hoofdprijs.
Op www.rijswijk.nl > inwoners > product > rioolverstopping vindt
u onder het tabblad Kosten een linkje naar een artikel van de Consumentenbond over het vinden van een loodgieter.

van nieuwe kozijnen; ontvangstdatum: 3-4-2022; zaaknummer:
2022040492174

Met betrekking tot:
Aanvragen
• Activiteit: Bouw, Prinses Irenelaan 345, 2286MG, het wijzigen van een
winkel naar 3 wooneenheden; ontvangstdatum: 25-3-2022; zaaknummer: 2022032892012
• Activiteit: Bouw, Molenwetering 4, 2286KP, het tijdelijk plaatsen van
een demontabele container; ontvangstdatum: 25-3-2022; zaaknummer: 2022032892018
• Activiteit: Bouw, Wiepkje Barendrechtlaan 12, 2286MG, het vervangen
van kozijnen in kunststof; ontvangstdatum: 4-4-2022; zaaknummer:
2022040492158
• Activiteit: Bouw, Lange Kleiweg 120, 2288GR, het plaatsen van nieuwe tuinhuisjes (kavel 48+64 de schoffel); ontvangstdatum: 4-4-2022;
zaaknummer: 2022040492165
• Activiteit: Bouw, Haagweg 83, 2281AC, het splitsen van bestaande
woning naar 3 wooneenheden; ontvangstdatum: 29-3-2022; zaaknummer: 2022040492167
• Activiteit: Handelen In Strijd Met Regels Ruimtelijke Ordening,
Banjostraat nabij 48, 2287EJ, het tijdelijke plaatsen van bus t.b.v.
bevolkingsonderzoek; ontvangstdatum: 29-3-2022; zaaknummer:
2022040492170
• Activiteit: Bouw, Broekmolenweg 14, 2289BE, het plaatsen van een
dakkapel aan op het voorgeveldakvlak; ontvangstdatum: 29-3-2022;
zaaknummer: 2022040492168
• Activiteit: Bouw, Cromvlietkade 54, 2281TW, het plaatsen van
kozijnen in een zijgevel; ontvangstdatum: 31-3-2022; zaaknummer:
2022040492171
• Activiteit: Bouw, Delftweg 118, 2289BC, het plaatsen van een dakopbouw; ontvangstdatum: 1-4-2022; zaaknummer: 2022040492172
• Activiteit: Bouw, Regentesselaan 91, 2281VC, het plaatsen van een
fietsenberging in de voortuin; ontvangstdatum: 2-4-2022; zaaknummer:
2022040492173
• Activiteit: Bouw, Wiepkje Barendrechtlaan 10, 2286MG, het plaatsen

Invoering van milieuzones goed idee? Geef uw mening!

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 “Modeshow” op 23 april 2022 in de
Herenstraat bij het museum te Rijswijk. De vergunning is verzonden
op 25 maart 2022.
• het organiseren van evenement “Kids kermis XXL”, van vrijdag 1 april
tot en met woensdag 6 april op het parkeerterrein van Q- park (P1) aan
de Prinses Beatrixlaan en een klein gedeelte van het Bogaardplein in
Rijswijk. De vergunning is verzonden op 25 maart 2022.
• het organiseren van het evenement 95 jaar bestaan van RHC op 8 en 9
april bij de Rijswijkse Hockeyclub aan de Lange Kleiweg 6. De vergunning is verzonden op 30 maart 2022.

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.

Sluitingstijd
De Burgemeester maakt bekend dat hij een ontheffing heeft verleend op
grond van artikel 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor:
• Het incidenteel langer geopend te hebben van Volleybalvereniging
Inter aan de Bruyn Kopsstraat 1, 2282 XR Rijswijk op zaterdag 9 april
2022 tot 01:30. De muziek zal tot maximaal 01:00 uur draaien. De
ontheffing is verzonden op 30 maart 2022.
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 één voertuig om te kunnen parkeren waar een
parkeerverbod en/of stopverbod van kracht is. Dit ten behoeve de
werkzaamheden van de medewerker van Onderhuid Ruimtelijk
Domein van de gemeente Rijswijk. Inhoudende dat de RVV-ontheffing geldend is vanaf 30 maart 2022 tot en met 01 februari 2023. De
ontheffing is verzonden op 30 maart 2022.
• RVV-ontheffing voor één voertuig om te kunnen parkeren waar een
parkeerverbod en/of stopverbod van kracht is en om te kunnen rijden
op voet- en fietspaden. Dit ten behoeve het uitvoeren van onderhoud
en aanleg groenwerkzaamheden in de gemeente Rijswijk. Inhoudende
dat de RVV-ontheffing geldend is vanaf 1 april 2022 tot en met 31
maart 2023. De ontheffing is verzonden op 1 april 2022.

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

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

Algemene Plaatselijke Verordening

Verlengde beslistermijn
• Activiteit: Bouw, Herenstraat 2, 2282BT, het vergroten van een pand
middels een uitbouw en het plaatsen van reclame; extern zaaknummer: 2022020490227; datum besluit: 31-3-2022
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: Handelen in strijd met regels RO, Herenstraat 50, 2282BW,
het afwijken van het bestemmingsplan voor het oprichten van een muziekschool; datum besluit: 30-3-2022; zaaknummer: 2022010689609
• Activiteit: Bouw, Louis Bouwmeesterstraat 1 a, 2284XM, het realiseren
van een balansventilatie; datum besluit: 31-3-2022; zaaknummer:
2022020990331
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw + Werk of werkzaamheden uitvoeren, Sir Winston Churchillln 293, 295a, 295 F001
t/m F801, 297a, 297 F001 t/m F804, Volmerlaan 2 F001 t/m F804,
4/4a/b/c, 4 F001 t/m F123 en Kessler Park 2a t/m 2e, 2288DC, het
transformeren van kantoorpanden naar appartementen met commerciele ruimten; datum besluit: 31-3-2022; zaaknummer: 2021081284366
• Activiteit: Bouw, Laan van Hoornwijck 70, 2289DG, het veranderen
van de gevel, het intern wijzigen van een pand en het plaatsen van
reclame; datum besluit: 1-4-2022; zaaknummer: 202201269003

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.

