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
De burgemeester van Rijswijk deelt het volgende mede.
Met ingang van 1 juni 2022 is het in de gemeente Rijswijk mogelijk om
het rijbewijs online aan te vragen bij het verlengen van het rijbewijs of
bij uitbreiding van categorieën. Om het rijbewijs online te kunnen te
kunnen verlengen, is een pasfoto nodig die is gemaakt bij een erkende
fotograaf. Zie hiervoor de website van de Dienst wegverkeer https://
www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/het-rijbewijs/rijbewijs-aanvragen/
rijbewijs-verlengen Inloggen bij de online aanvraag vereist de DigiD-app
met verhoogd beveiligingsniveau door eenmalige controle van het identiteitsbewijs. Zie DigiD App voor meer informatie.
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.

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

B. Tayeban Hamedani 13-9-1983
H.G. Wanningen
- Boersma
3-6-1937
C. Argentini
24-10-1986
I.K. Aptramanov
16-4-1971
P. Blanár
29-10-1985
B. Bojda
26-11-1993
J.M. Andersen
11-8-1994
J.M. Quintero Alvarez 8-9-1975
N. Duque Leiton
26-5-1993
K.M. Warcok
28-1-1991
M.M. Marcinkowski 21-4-1988
S.J.M. Blacquière
3-7-1968
K. Boutachdat
15-12-1989
K. Dejnak
2-10-1997
J. Feliz Feliz
2-3-1969
B. Dou
5-7-1970

Datum
besluit

Uitschrijven
naar

19-4-2022

Onbekend

19-4-2022
21-4-2022
21-4-2022
21-4-2022
22-4-2022
22-4-2022
22-4-2022
22-4-2022
22-4-2022
22-4-2022
22-4-2022
22-4-2022
22-4-2022
22-4-2022
22-4-2022

Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
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

G. Abaghad
L. Kutub
P. Nowakowska

14-9-1985
20-3-1993
21-6-1977

19-4-2022
19-4-2022
19-4-2022

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.
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, Handelen in strijd met regels RO, Rembrandtkade
220, 2280 XE, datum: 17-4-2022; het realiseren van een dakopbouw;
zaaknummer: 2022042192606
• Activiteit: Bouwen, van Vredenburchweg 67, 2282 SE, datum: 19-42022; het aanpassen van een klein deel van de vloer; zaaknummer:
2022042192607
• Activiteit: Kappen, van Vredenburchweg 172, 2285 SE, datum: 19-4-2022;
het kappen van een boom; zaaknummer: 2022042192609
• Activiteit: Bouwen, Uitweg aanleggen, Lange Kleiweg 100, datum:
20-4-2022; het bouwen van een nieuwbouw woning met een oprit;
zaaknummer: 2022042192611
• Activiteit: Bouwen, Daniël Catterwijckstr 6, 2282 HM, datum:
20-4-2022; het renoveren van de Snijdersschool; zaaknummer:
2022042192612
• Activiteit: Bouwen, Nassaukade 5, 2281 AX, datum: 20-4-2022;
het plaatsen van een dakopbouw en dakterras; zaaknummer:
2022042192614
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO, Herenstraat 64, 2282
BX, datum: 21-4-2022; het plaatsen van een terras; zaaknummer:
2022042192619
• Activiteit: Bouwen, Laan van Vredenoord 56, 2289 DJ, datum: 21-42022; het plaatsen van een constructie voor zonnepanelen; zaaknummer: 2022042192620
De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief
karakter. De gemeente heeft na ontvangstdatum maximaal 8 weken om

Woensdag 4 mei 2022 Dodenherdenking in Rijswijk
Programma 4 mei 2022

20.00 uur

Twee minuten stilte.

19.00 uur

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..

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

19.55 uur

19.58 uur

Vertrek stille tocht van de Oude Kerk naar
het “Monument voor de Gevallenen”
(Park Hofrust, Laan Hofrust).
Aankomst van de stoet bij het monument,
welkomstwoord door de ceremoniemeester.
Scouts van Scouting Dorus Rijkers staan bij de vlag.
Taptoe-signaal door de trompettist
van Forum Hadriani.

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).

Fysieke inloopsessie
MIRT-Verkenning CID-Binckhorst
Tot 2040 komen er in het Haagse Central Innovation District (CID)
en de Binckhorst zo’n 25.500 woningen en 30.000 banen bij. Beter
openbaar vervoer en uitbreiding van ﬁets- en looproutes maken
het gebied leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar. Zo is het prettig
om hier te wonen, werken en verblijven.

Stadhuis gesloten op donderdag
5 en vrijdag 6 mei 2022

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.

Op donderdag 5 (Bevrijdingsdag) en vrijdag 6 mei 2022 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 donderdag 5 en vrijdag 6 mei 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.

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: Bouwen, Duin en Kruidberg 37, 2286 NK, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgevel dakvlak; datum besluit: 14-4-2022;
zaaknummer: 2022032191835
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Princesselaan 10,
2281AN, het realiseren van een uitbouw (op de tweede verdieping);
datum besluit: 19-4-2022; zaaknummer: 2022021590441
• Activiteit: Bouw, Bogaardplein 66, 2284DN, het vervangen van balkonramen; datum besluit: 20-4-2022; zaaknummer: 2022020890297
• Activiteit: Bouw, Molenhof 8, 2289BV, het bouwen van een veranda;
datum besluit: 22-4-2022; zaaknummer: 2022030291458

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 Bakkerij Oud Rijswijk, gevestigd aan de Herenstraat 73B te Rijswijk. De
vergunning is verzonden op 19 april 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 “Cadeau markt” op het Bogaardplein.
De data en openingstijden van de Cadeau markten zijn als volgt:
zaterdag 28 mei 2022 van 09.00 uur tot 17.00 uur;
zondag 29 mei 2022 van 13.00 uur tot 17.00 uur;
zaterdag 18 juni 2022 van 09.00 uur tot 17.00 uur;
zaterdag 26 november 2022 van 09.00 uur tot 17.00 uur;
zondag 27 november 2022 van 13.00 uur tot 17.00 uur.
De vergunning is verzonden op 19 april 2022.
• het organiseren van evenement “Antiek- en Curiosamarkt”, op iedere
woensdag van de week van 1 mei tot en met woensdag 30 september
2022 op het plein ter hoogte van de Oude Kerk in Rijswijk. De vergunning is verzonden op 21 april 2022.
• het organiseren van het evenement ‘Koningsnacht en dag De Strijp
2022’, op dinsdag 26 april 2022 van 18.00 uur tot 01.00 uur en
woensdag 27 april 2022 van 09.00 uur tot 18.00 uur op de Serre
tussen de Siergaarde en de Strijplaan in Rijswijk. De vergunning is
verzonden op 19 april 2022.
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 oliebollen. De locatie waar de standplaats wordt ingenomen is
Dr. H. Colijnlaan ter hoogte van 302 te Rijswijk. De grootte van de
standplaats is 4 meter diepte en 4 meter breedte. De standplaats wordt
ingenomen van 27, 28, 29, 30 en 31 december 2022. De ontheffing is
verzonden op 19 april 2022.
• Een tijdelijke standplaatsvergunning ten behoeve van de verkoop van
koffie, thee, cakejes, Luikse wafels en aanverwante artikelen. De locatie waar de standplaats wordt ingenomen is in de Kerklaan, tegenover
‘Kippie Co’, op de plaats van de visboer. De grootte van de standplaats
is 2 meter diepte en 5 meter breedte. De standplaats wordt ingenomen
op woensdag 27 april 2022, gedurende 06:30 uur tot 17:00 uur. De
vergunning is verzonden op 22 april 2022.

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

In de MIRT-Verkenning CID-Binckhorst onderzoeken zes
samenwerkende overheden met welke invulling van Hoogwaardig
Openbaar Vervoer (HOV) de meeste mensen snel en comfortabel
op hun bestemming kunnen komen. Het gaat om het traject tussen
Den Haag Centraal, de Binckhorst en Station Voorburg, en een
aansluiting richting Delft.
Wilt u meer weten over de MIRT-Verkenning CID-Binckhorst?
Kom dan op 10 mei naar de fysieke inloopsessie en stel uw
vragen. Na de eerdere 5 digitale inloopsessies kunnen we deze
sessie eindelijk fysiek organiseren. Tijdens deze bijeenkomst kunt
u rondjes langs de tafels lopen en al uw vragen stellen aan de
projectteamorganisatie. De volgende onderwerpen komen in ieder
geval aan bod:
1. Samenhang, inhoud en status van de uitgevoerde
onderzoeken binnen de MIRT-Verkenning
2. Methodiek van de vervoerwaardestudie
3. De intentieverklaring van de MIRT-Verkenning
4. Platform, omgevingsverslag en vervolgproces
Bent u geïnteresseerd? Meld u dan nu aan door te mailen naar
info@binckhorstbereikbaar.nl
Wat:
Waar:

Fysieke inloopsessie MIRT-Verkenning CID-Binckhorst
Bedrijfsverzamelgebouw de Compagnie, aan de
Geestbrugkade 32 (2281 CX) in Rijswijk
Wanneer: dinsdag 10 mei 2022, tussen 19:00u en 21:00u
Mocht u met de auto komen, kunt u gratis gebruik maken van het
parkeerterrein, te bereiken via Frederiklaan 17, 2281 Rijswijk.

Voornemen Verkoop

Voornemen Verkoop

De gemeente Rijswijk (hierna: ‘de gemeente’) is voornemens over te gaan tot de verkoop van een perceel snippergroen, staande en gelegen nabij het adres Buitensingel 106 te (2286 KX) Rijswijk, kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie I nr. 4249, aan de eigenaren van de Buitensingel 106, als aangesloten perceel ten behoeve van
de uitbreiding van het perceel Buitensingel 106 en zal daartoe een koopovereenkomst met de eigenaren van de
Buitensingel 106 sluiten.

De gemeente Rijswijk (hierna: ‘de gemeente’) is voornemens over te gaan tot de verkoop van een perceel
snippergroen, staande en gelegen nabij het adres Jasmijn 67 te (2286 KV) Rijswijk, kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie I nr. 4250, aan de eigenaren van de Jasmijn 67, als aangesloten perceel ten behoeve van de
uitbreiding van het perceel Jasmijn 67 en zal daartoe een koopovereenkomst met de eigenaren van de Jasmijn 67
sluiten.

Voornemen tot verkoop perceel snippergroen nabij het adres Buitensingel 106 - 28 april 2022

Voornemen tot verkoop perceel snippergroen nabij het adres Jasmijn 67 - 28 april 2022

Objectinformatie
Adres: Buitensingel 106 te (2286 KX) Rijswijk
Kadastrale specificaties: gemeente Rijswijk, sectie I nr. 4249,
Perceelgrootte: ± 45 m²

Objectinformatie
Adres: Jasmijn 67 te (2287 KV) Rijswijk
Kadastrale specificaties: gemeente Rijswijk, sectie I nr. 4250,
Perceelgrootte: ± 56 m²

Voornemen tot aangaan overeenkomst NU Projectontwikkeling
De gemeente is voornemens over te gaan tot de verkoop van een perceel snippergroen, nabij gelegen op het
adres Buitensingel 106 te (2286 KX) Rijswijk, kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie I nr. 4249, aan de
eigenaren van de Buitensingel 106 ten behoeve van de uitbreiding van het perceel Buitensingel 106, en zal
daartoe een koopovereenkomst met de eigenaren van de Buitensingel 106 sluiten.

Voornemen tot aangaan overeenkomst NU Projectontwikkeling
De gemeente is voornemens over te gaan tot de verkoop van een perceel snippergroen, nabij gelegen op het
adres Jasmijn 67 te (2287 KV) Rijswijk, kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie I nr. 4250, aan de eigenaren
van de Jasmijn 67 ten behoeve van de uitbreiding van het perceel Jasmijn 67, en zal daartoe een koopovereenkomst met de eigenaren van de Jasmijn 67 sluiten.

Kopende partij is de enige serieuze gegadigde
Naar het oordeel van de gemeente zijn de eigenaren van de Buitensingel 106 de enige serieuze gegadigde die in
aanmerking komt voor de overeenkomst van het perceel gelegen nabij Buitensingel 106.
Daartoe is de gemeente gekomen op basis van de volgende selectiecriteria:
• De koper dient – gelet op de ligging van het perceel – het perceel bij hun eigen perceel te kunnen trekken.
• De koper dient het perceel te gebruiken als tuin.
• Het te verkopen perceel mag geen onderdeel zijn van de groene hoofdstructuur.

Kopende partij is de enige serieuze gegadigde
Naar het oordeel van de gemeente zijn de eigenaren van de Jasmijn 67 de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de overeenkomst van het perceel gelegen nabij Jasmijn 67.
Daartoe is de gemeente gekomen op basis van de volgende selectiecriteria:
• De koper dient – gelet op de ligging van het perceel – het perceel bij hun eigen perceel te kunnen trekken.
• De koper dient het perceel te gebruiken als tuin.
• Het te verkopen perceel mag geen onderdeel zijn van de groene hoofdstructuur.

Vervaltermijn
Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 19 mei 2022, 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan rijswijkbuiten@rijswijk.nl, onder vermelding van
“Voornemen verkoop perceel snippergroen nabij de Buitensingel 106 te Rijswijk”. Bij gebreke van een tijdig en
gemotiveerd bezwaar vervalt het recht om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige
vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten
daarop verwerkt. De gemeente en de kopende partij zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas
na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de
overeenkomst(en) zou worden opgekomen.
Met deze publicatie geeft het IPP uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d.
26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).
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kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en)
zou worden opgekomen.
Met deze publicatie geeft het IPP uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d.
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