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
Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering
van dinsdag 5 april 2022 besloten 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.

1. vaststelling van de Leefgeldregeling voor Oekraïense vluchtelingen.
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

Datum
besluit

Uitschrijven
naar

A. Galie’
Y. El Ouahdani

11-10-1996
27-7-1978

7-4-2022
8-4-2022

Onbekend
Onbekend

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	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
Locatie: Rijswijkse Schouwburg, Generaal Spoorlaan 10 Rijswijk

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

K.R. Falkowski
L.N. Remziev

20-5-2002
16-10-1986

5-4-2022
7-4-2022

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.
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: Bouwen, Lange Kleiweg 120, 2288 GR, het bouwen
tuinhuis (de schoffel); ontvangstdatum: 10-4-2022; zaaknummer:
2022041292359
• Activiteit: Bouwen, Rhijnauwen 37, 2286 NH, het plaatsen van
een erfscheiding; ontvangstdatum: 9-4-2022; zaaknummer:
2022041292360
• Activiteit: Bouwen, Rembrandtkade 220, 22 XE, het plaatsen
van een dakopbouw; ontvangstdatum: 9-4-2022; zaaknummer:
2022041292361
• Activiteit: Bouwen, Lindelaan 133, 2282 ER, het wijzigen van de
hoofddraagconstructie; ontvangstdatum: 7-4-2022; zaaknummer:
2022041292362
• Activiteit: Bouwen, de Vlinderpoort, het bouwen van 11 grondgebonden woningen en 16 appartementen; ontvangstdatum: 7-4-2022; zaaknummer: 2022041292364
• Activiteit: Kappen, Lindelaan 176, 2282 GS, het kappen van 2 bomen;
ontvangstdatum: 7-4-2022; zaaknummer: 2022041292363
• Activiteit: Bouwen, Prinses Margrietsingel 54, 2285 HR, het wijziging
van kozijnen in de voorgevel; ontvangstdatum: 5-4-2022; zaaknummer: 2022041292365
Verlengde beslistermijn
• Activiteit: Bouw + Weg aanleggen of veranderen, Bogaardplein,
2284D, het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. de herinrichting
van het Bogaardplein; zaaknummer: 2022012690058; datum besluit:
6-4-2022
Weigering
• Activiteit: Kap + Inrit/Uitweg, van Vredenburchweg 122, 2283TE, het
kappen van 1 boom (esdoorn) en het aanleggen van een inrit- uitweg;
datum besluit: 11-4-2022; zaaknummer: 2022021390410
De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief

Stadhuis gesloten op vrijdag 15
en maandag 18 april 2022
Op vrijdag 15 april 2022 (Goede Vrijdag) en maandag 18
april 2022 (tweede paasdag) is het stadhuis gesloten. Ook het
Klant Contact Center, parkeerloket van de gemeente Rijswijk,
Financieel Servicepunt (FSP), Werkgevers Servicepunt (WSP) en
informatiecentrum RijswijkBuiten zijn op vrijdag 15 april 2022
(Goede vrijdag) en maandag 18 april 2022 gesloten en telefonisch en per e-mail niet bereikbaar. Kijk voor meer informatie
over de openingstijden van de Publieksbalies en het maken van
een afspraak op www.rijswijk.nl/contact.

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 + Bouw, Lijsterbeslaan 119,
2282LJ, het veranderen van de gevel (kozijnwijziging) en het vergroten
van een woning middels balkonuitbouw; datum besluit: 4-4-2022;
zaaknummer: 2022020390185
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Koninginnelaan
83, 2281HC, het vergroten van een woning middels een dakopbouw;
datum besluit: 5-4-2022; zaaknummer: 2022012489990
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Kerklaan 15,
2282CD, het realiseren van een terras op bestaande dakvloer; datum
besluit: 5-4-2022; zaaknummer: 2022022190585
• Activiteit: Bouw + Inrit/Uitweg, PC Boutenslaan 201, 2283EZ, het
aanleggen van een uitrit; datum besluit: 6-4-2022; zaaknummer:
WABO03018
• Activiteit: Bouw, Mauritslaan 58, 2281AS, het aanbrengen van een
nieuwe verdieping met balkon; datum besluit: 7-4-2022; zaaknummer:
2021080284153
• Activiteit: Bouw, Herenstraat 2, 2282BT, het vergroten van een pand
(supermarkt) middels een uitbouw en interne doorbraak en het plaatsen
van reclame; datum besluit: 8-4-2022; zaaknummer: 2022020490227

Algemene Plaatselijke Verordening
Innemen openbare ruimte
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een ontheffing
hebben verleend op grond van artikel 8.1.1. van de Verordening Fysieke
Leefomgeving voor:
• Het innemen van gemeentegrond door een ontheffing inname
openbare grond voor het plaatsen van twee zeecontainers aan de Esdoornstraat ter hoogte van nummer 5 te Rijswijk. Dit ten behoeve van
het opslaan van bouwmateriaal dat voortkomt uit een project aan het
adres aan de Esdoornstraat, gedurende 25 april 2022 tot en met 24 juni
2022. De ontheffing is verzonden op 8 april 2022.
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.

