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.

Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij een exploitatievergunning heeft
verleend op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor:

Openbare bekendmakingen
B&W besluiten
Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering
van 12 april 2022 besloten tot:
• Het vaststellen van de beleidsregels energietoeslag Rijswijk 2022.
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.

Overeenkomst
Het college van Burgemeester en wethouders van Rijswijk maakt op
grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 29 maart 2022 een (anterieure) overeenkomst als bedoeld
in de Wet ruimtelijke ordening is aangegaan voor project Volmerlaan/
Churchilllaan. De overeenkomst is gesloten met Edelwonen IV B.V, Edelwonen V B.V., Edelwonen XII B.V., Edelwonen XIII B.V. en Vereniging van
Eigenaars parkeergarage Churchillhof aan de Sir Winston Churchilllaan
te Rijswijk.
Zakelijke beschrijving
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt
van 1 mei 2022 tot en met 1 juni 2022 ter inzage bij de balie van het
stadhuis. Deze balie bevindt zich in het stadhuis, Bogaardplein 15 en is
geopend van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 14:00 uur.
Zienswijze/bezwaar
Tegen de overeenkomst staat geen zienswijze of bezwaar open.
Informatie
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer E. Schelfaut,
team Ruimte, telefoonnummer 070 - 326 1000.

Woensdag 4 mei 2022
Dodenherdenking in Rijswijk
24 april 2022
Programma 4 mei 2022
19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst van de gemeente in de Oude
Kerk (Herenstraat 62B).
Ad Hoogenboom vertelt het verhaal van zijn vader.
Daarnaast dragen kinderrechtenambassadeurs
gedichten voor. De muziek wordt verzorgd door het
Tollens Ensemble en het Concertkoor Rijswijk.
19.45 uur Vertrek stille tocht van de Oude Kerk naar het
“Monument voor de Gevallenen”
(Park Hofrust, Laan Hofrust).

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. Mansour
Y. Özmen

25-4-1993
27-8-1989

13-4-2022
13-4-2022

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

P.D. Augustynski

22-2-1980

12-4-2022

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.

19.55 uur Aankomst van de stoet bij het monument,
welkomstwoord door de ceremoniemeester.
Scouts van Scouting Dorus Rijkers staan bij de vlag.

Omgevingsvergunningen

19.58 uur Taptoe-signaal door de trompettist van Forum Hadriani.

Met betrekking tot:

20.00 uur Twee minuten stilte.

Aanvraag omzettingsvergunning Haantje 17C
Op 12-04-2022 is besloten om de beslissing op de aanvraag met 6 weken te verdagen. De aanvraag is gedaan voor het adres Haantje 17C en
betreft het omzetten van een zelfstandige woonruimte in onzelfstandige
woonruimten.

20.02 uur Hoornsignaal gevolgd door het Wilhelmus (1e couplet).
Kranslegging door burgemeester Bas Verkerk.
Toespraak van de burgemeester.
Vervolg kranslegging met aansluitend defilé van de
aanwezigen..
U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de herdenking.
Na afloop staat er voor belangstellenden een kopje koffie of thee
klaar in het Oude Raadhuis (Laan Hofrust 4).
Als u namens een organisatie een krans of bloemen wilt leggen bij
het monument kunt u dit per mail doorgeven aan Tineke Trompert.
E-mail: ttromper@rijswijk.nl
(De programmaonderdelen kunnen los van elkaar worden
bijgewoond).

• Het innemen van gemeentegrond door een ontheffing inname openbare grond voor het plaatsen van twee bouwhekken (afmeting: 350 cm
bij 200 cm) aan de Generaal Spoorlaan ter hoogte van nummer 2 te
Rijswijk. De ontheffing is geldend vanaf 19 mei 2022 om 08:00 uur tot
en met 19 oktober 2022 tot 17:00 uur. De ontheffing is verzonden op
13 april 2022.

Bezwaar
Wanneer u het niet eens met ons besluit kunt u 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 “Aanvraag omzettingsvergunning Haantje 17C”,
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.
U kunt ook digitaal bezwaar indienen met het online formulier en uw
DigiD. Meer informatie over het online indienen van een bezwaarschrift
kunt u vinden op www.rijswijk.nl/ondernemers/producten/bezwaarschrift-indienen.

Stadhuis gesloten op
woensdag 27 april 2022
Op woensdag 27 april (Koningsdag) 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 woensdag
27 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.

Aanvragen
• Activiteit: Kappen, Langs Pr. Beatrix, het kappen van bomen i.v.m.
verbreding Pr. Beatrixlaan; ontvangstdatum: 12-4-2022; zaaknummer:
2022041992486
• Activiteit: Bouwen, Delftweg 21, 2289 AK, het verhogen van
een dakopbouw; ontvangstdatum:11-4-2022; zaaknummer:
2022041492452
• Activiteit: Bouwen, Molenlaan 19, 21, 2281 XJ, het realiseren dakopbouw; ontvangstdatum:12-4-2022; zaaknummer: 2022041492454
• Activiteit: Bouwen, Handelen in strijd met, wijzigen monumenten, Herenstraat 24 en 26, 2282 BT, het verbouwen van de panden ten behoeve van het creëren van 4 wooneenheden; ontvangstdatum:14-4-2022;
zaaknummer: 2022041992487
• Activiteit: Handelen in strijd met, Laan van Zuid Hoorn 51, 2289 DC,
het wijzigen van de gebruiksfunctie voor dagbesteding; ontvangstdatum:15-4-2022;
zaaknummer: 2022041992488
• Activiteit: Bouwen, handelen in strijd met regels RO, Henri ter
Hallsingel 68, 2284 XD, ontvangstdatum:15-4-2022; zaaknummer:
2022041992489
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO, het strandwalfestivalterrein, het strandwalfestival 2022; ontvangstdatum:15-4-2022; zaaknummer: 2022041992490
• Activiteit: Bouwen, Sir Winston Churchilln 370 F 207, het aanbrengen van balkonbeglazing; ontvangstdatum:15-4-2022; zaaknummer:
2022041992492
Buiten behandeling
• Activiteit: Bouw, Menagerie 1, 2286XT, het plaatsen van een
damwand met hekwerk; datum besluit: 14-4-2022; zaaknummer:
2022022190560
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
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, Emmastraat 36,
2282AR, het plaatsen van een fietsenhok; datum besluit: 13-4-2022;
zaaknummer: 2022021090355
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Jaagpad 11,
2288AC, het afwijken van het bestemmingsplan voor het vergroten van
een woning middels een uitbouw; datum besluit: 13-4-2022; zaaknummer: 2022021490417
• Activiteit: Inrit/Uitweg, Karel Doormanlaan 273, 2283AP, het aanleggen van een inrit/uitweg; datum besluit: 14-4-2022; zaaknummer:
2022020690246
• Activiteit: Bouw, Sir Winston Churchillln 1023 c, 2286AD, het
aanleggen van een brug; datum besluit: 14-4-2022; zaaknummer:
2022021490428

Algemene Plaatselijke Verordening
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 de Basketbalvereniging
Lokomotief aan de Bruyn Kopsstraat 1, 2282 EC Rijswijk op zondag
17 april 2022 tot 02:00 uur. De muziek zal tot maximaal 01:30 uur
draaien. De ontheffing is verzonden op 13 april 2022.
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 exploiteren van het horecabedrijf handelend onder de naam
Tuincentrum Haantje B.V., gevestigd aan de Laan van ‘t Haantje 22te
Rijswijk. De vergunning is verzonden op 14 april 2022.

‘Oude’ grens Den Haag en
Rijswijk weer terug

Activiteiten in de meivakantie
Doe op 4 mei 2022 mee aan het
3×3 Basketbaltoernooi Rijswijk 2022

Doe op 6 mei 2022 mee aan het
Zaalvoetbaltoernooi Rijswijk 2022

Op woensdag 4 mei vindt de eerste editie van hét 3x3
Basketbaltoernooi in Rijswijk plaats in Sporthal de Altis. Onder
leiding van oud-professional Vincent Krieger wordt er een clinic
verzorgd en wordt er afgesloten met een toernooi. Met een
prijzenpot t.w.v. €250 belooft dit een mooi toernooi te worden.
Je mag je als team van 3 of 4 inschrijven, of als individu dan
wordt je ingedeeld bij een team. Het toernooi wordt gespeeld
in twee categorieën: jongeren van 12 – 17 jaar en jongeren
vanaf 18 jaar. Meld je aan via 3x3basketbalrijswijk.nl, hier vind
je ook meer informatie. Wees er snel bij, want er is maar plek
voor 32 deelnemers per leeftijdscategorie.

Op vrijdag 6 mei is het zover: het Rijswijk de Baas
zaalvoetbaltoernooi 2022 in sporthal De Schilp! Met een
prijzenpot t.w.v. €1000 belooft dit een mooi toernooi te
worden. Je mag je als team van 5 tot 8 personen inschrijven, of
als individu dan wordt je ingedeeld bij een team. Het toernooi
wordt gespeeld in twee categorieën: jongeren van 12 – 17
jaar en jongeren vanaf 18 jaar. Ben jij erbij? Meld je aan via
www.rijswijkdebaas.nl, hier vind je ook meer informatie.
Wees er snel bij, want er is maar plek voor 16 teams per
leeftijdscategorie.

De gemeenten Den Haag en Rijswijk trekken samen op om de
voormalige grens op de Cromvlietkade, Geestbrugkade en een
gedeelte van de Nassaukade weer terug te brengen. De beide colleges van Burgmeester en Wethouders willen de bijzondere situatie
herstellen waarbij de woningen in de gemeente Rijswijk staan en
de stoepen, straten en groenvoorziening op Haags grondgebied ligt.
Voor bewoners en bezoekers van het gebied worden zo onduidelijkheden opgeheven. Het streven is om de grens per 1 januari
2023 in te laten gaan.
Corridor
In 2001 is deze situatie ontstaan als gevolg van een gemeentelijke
herindeling waarbij er voor Den Haag een ‘corridor’ werd ingesteld
over Rijswijks grondgebied naar de Vlietzone. Op deze wijze zou
Den Haag het Trekvliettracé, een wegverbinding van Den Haag
naar het rijkswegennet, kunnen aanleggen op Haags grondgebied.
Met de aanleg van de Rotterdamsebaan is de noodzaak van de
corridor inmiddels verdwenen en kan de oude situatie weer teruggebracht worden.

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

