donderdag 24 september 2020

Dit is een publicatie van de gemeente Rijswijk. Voor meer informatie over de gemeente kunt u terecht op www.rijswijk.nl. Openingstijden stadhuis (Bogaardplein 15): maandag en
vrijdag van 9.00-12.00 uur, woensdag van 9.00 tot 17.00 en dinsdag en donderdag van 9.00 tot 20.00 uur. U kunt van 8.30 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. Vragen over deze rubriek kunt u mailen naar rijswijkregelrecht@rijswijk.nl.

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen het volgende mede.
Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 8
september 2020 besloten tot:
1. Intrekking van de beleidsregels 2019 Wet maatschappelijke ondersteuning.
2. Vaststelling van de beleidsregels 2020 Wet maatschappelijke ondersteuning Rijswijk.
Het besluit treedt in werking op 8 september 2020 en wordt bekend gemaakt in het huis-aanhuisblad Groot Rijswijk.
3.	Wijziging van Uitvoeringsvoorschrift nr. 13/20 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Rijswijk 2019.
Het besluit treedt in werking op drie dagen na bekendmaking in het huis-aan-huisblad Groot
Rijswijk.
Bovengenoemde besluiten worden als service ook beschikbaar gesteld via www.overheid.nl.
Ook kunt u via het Klant Contact Centrum (telefoonnr. 14070) tegen betaling een afschrift van
de besluiten verkrijgen.
Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 15
september 2020 besloten tot:
1.	Het vaststellen van het ontwerp locatieplan voor het plaatsen van ondergrondse containers voor de inzameling van huishoudelijk afval in Rijswijk op de volgende locaties in
Eikelenburgh:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Drakensteyn t.h.v. Duin en Kruidberg nr. 31
T.h.v. Dassenberg nr. 16
Groeneveld nr.17 / 19
T.h.v. Birkhoven nr. 22
T.h.v. Rijnauwen nr. 27
T.h.v. Duin en Kruidberg nr. 41/43

Zienswijze
In het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure liggen deze ontwerpbesluiten, van 17 september tot 29 oktober 2020, gedurende zes weken voor iedereen ter inzage.
Gedurende deze termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk een zienswijze
kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH
Rijswijk.
De besluiten treden in werking na bekendmaking in het huis-aan-huisblad Groot Rijswijk.
Bovengenoemd besluit wordt als service ook beschikbaar gesteld via www.overheid.nl en
worden aan de belanghebbenden via brief aan huis gestuurd.
Ook kunt u via de publieksbalie 7 tegen betaling een afschrift van de besluiten verkrijgen.

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

Geboortedatum

Datum
besluit

Uitschrijven
naar

Abhelakh, B.R.P.
Vossen, V.M.
Pinas, G.M.
Visser, E.J.
Rugambage, L.

10-1-2001
1-8-2001
28-4-1992
29-9-1979
25-7-1970

16-9-2020
17-9-2020
17-9-2020
21-9-2020
21-9-2020

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

Geboortedatum

Datum
besluit

Uitschrijven
naar

Koopman, S.
Burg, A.D.

22-8-2000
10-4-1993

15-9-2020
15-9-2020

Onbekend
Onbekend

Ter inzage
Daar waar in de bekendmakingen ‘ter inzage’ wordt gemeld, betekent het dat de
bijbehorende stukken zijn in te zien bij de balie publieksvoorlichting in de hal van het
stadhuis aan het Bogaardplein 15. Wij werken alleen op afspraak. U kunt binnen
de reguliere openingstijden van de Publieksbalies, een afspraak maken via het algemene
telefoonnummer 14 070.
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.
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

•	Activiteit: Bouw, Volmerlaan 3,
2288GC, het plaatsen van handelsreclame op de gevel van een kantoorgebouw;
ontvangstdatum: 17-9-2020; zaaknummer: 2020091774582
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 bezwaar- of 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.
Aanvragen buiten behandeling
•	Activiteit: Bouw, Volmerlaan 3,
2288GC, het plaatsen van lichtreclame
op de gevel; datum besluit: 14-9-2020;
zaaknummer: 2020081273809
•	Activiteit: Bouw, Van der Venstraat 19,
2286WG, het bouwen van een losse
veranda; datum besluit: 18-9-2020;
zaaknummer: 2020081873926
Verlengende beslistermijn
•	Activiteit: Inrit/Uitweg+ Kap, van
Vredenburchweg 971, 2285SC, het
kappen van 8 bomen en het maken van
een inrit/uitweg; extern zaaknummer:
2020080773724; datum besluit: 16-92020
Verleende vergunningen

Met betrekking tot:

Reguliere procedure

Aanvragen

•	Activiteit: Bouw, Agave 4, 2286KE, het
plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak; datum besluit: 14-9-2020;
zaaknummer: 2020082674120
•	Activiteit: Bouw, Wethouder Hillenaarplnts 85, 2284VS, het plaatsen
van lichtreclame (handelsreclame);
datum besluit: 14-9-2020; zaaknummer:
2020081973959
•	Activiteit: Bouw, Sionsweg 8, 2286KK,
het bouwen van een berging/ bijgebouw;
datum besluit: 14-9-2020; zaaknummer:
2020072873493
•	Activiteit: Bouw, Ottoburgstraat 45,
2282EH, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak; datum
besluit: 14-9-2020; zaaknummer:
2020082474051
•	Activiteit: Bouw, Ockenburger Tientweg
22, 2288CZ, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak; datum
besluit: 14-9-2020; zaaknummer:
2020082574103
•	Activiteit: Bouw, Laan van Vredenoord
48, 2289DJ, het toevoegen van reclame uitingen op een gevel; datum
besluit: 14-9-2020; zaaknummer:
2020083174233
•	Activiteit: Bouw, Klarinetstraat 12,
2287BN, het veranderen van de gevel
en het intern wijzigen van een woning;
datum besluit: 15-9-2020; zaaknummer:
2020071770620
•	Activiteit: Bouw, Haantje 5, 2288CT, het
plaatsen van een dakkapel in het voor-

•	Activiteit: Bouw, van Hardenbroeklaan
44, 2288CC, het plaatsen van een
dakkapel in het voorgeveldakvlak; ontvangstdatum: 12-9-2020; zaaknummer:
2020091274486
•	Activiteit: Bouw, Laan van Sion 237,
2286WB, het plaatsen van een dakkapel
in het voordakvlak; ontvangstdatum: 149-2020; zaaknummer: 2020091474508
•	Activiteit: Bouw, van Vredenburchweg
23, 2282SC, het wijzigen van een gevel
d.m.v. een kozijnwijziging en het maken
van constructieve doorbraken; ontvangstdatum: 14-9-2020; zaaknummer:
2020091474514
•	Activiteit: Werk of werkzaamheden
uitvoeren, kadastrale sectie I 4177 Eikelenburg, het verwijderen van een bestaande asfaltweg; ontvangstdatum: 159-2020; zaaknummer: 2020091574545
•	Activiteit: Bouw, Laan van Sion 237,
2286WB, het plaatsen van een dakkapel
in het voorgeveldakvlak; ontvangstdatum: 15-9-2020; zaaknummer:
2020091574531
•	Activiteit: Bouw, Birkhoven 17, het vernieuwen van de voorgevel, dak en dakkapellen; ontvangstdatum: 16-9-2020;
zaaknummer: 2020091674557
•	Activiteit: Bouw, Frans Halskade 203,
2282TX, het plaatsen van kunststof
kozijnen; ontvangstdatum: 16-9-2020;
zaaknummer: 2020091674547

geveldakvlak; datum besluit: 15-9-2020;
zaaknummer: 2020081773907
•	Activiteit: Bouw, Dr Augustijnlaan 29,
2283CA, het plaatsen van een dakkapel
in het voorgeveldakvlak van een woning;
datum besluit: 15-9-2020; zaaknummer:
2020082774148
•	Activiteit: Bouw, Burgemeester Elsenlaan 170, 2288BH, het plaatsen van
handelsreclame; datum besluit: 15-92020; 2020081973957
•	Activiteit: Bouw, Anjelier 28, 2286KR,
het veranderen van de zijgevel d.m.v.
het realiseren van 2 kozijnen; datum
besluit: 15-9-2020; zaaknummer:
2020080673687
•	Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO, Schaapweg 4, 2285SP, het
organiseren van een evenement (vlooienmarkt De Schilp); datum besluit: 189-2020; zaaknummer: 2020090374325
•	Activiteit: Bouw, Dillenburglaan 23,
2281CZ, het plaatsen van een dakraam;
datum besluit: 18-9-2020; zaaknummer:
2020062167971
Wilt u de vergunningen in zien, dan kunt u
contact opnemen met het Klantcontactcenter
van de gemeente op werkdagen tussen 8:30
uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer
14070 of een mail sturen naar stadhuis@
rijswijk.nl. Wij werken alleen op afspraak.
Uitgebreide procedure (Brandveilig
gebruik)
•	Burgemeester en wethouders maken
bekend dat zij van plan zijn om, met toepassing van artikel 3.10 e.v. van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht,
een omgevingsvergunning brandveilig
gebruik te verlenen ten behoeve van het
gebruik hotel, spa en fitnes op het adres
Laan van Hoornwijck 27 te Rijswijk.
Het ontwerpbesluit en alle daarbij behorende
stukken liggen vanaf 24 september 2020
tot en met 5 november 2020 voor iedereen
ter inzage bij de balie publieksvoorlichting
op het stadhuis (zie kader ter inzage). De
stukken zijn ook digitaal in te zien via de
gemeentelijke website.
•	Burgemeester en wethouders maken
bekend dat zij van plan zijn om, met toepassing van artikel 3.10 e.v. van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht,
een omgevingsvergunning brandveilig
gebruik te verlenen ten behoeve van wonen op het adres Jaagpad 1 te Rijswijk.
Het ontwerpbesluit en alle daarbij behorende
stukken liggen vanaf 24 september 2020 tot
5 november 2020 voor iedereen ter inzage
bij de balie publieksvoorlichting op het stadhuis (zie kader ter inzage). De stukken zijn
ook digitaal in te zien via de gemeentelijke
website.
Belanghebbenden kunnen tijdens de periode
van terinzagelegging een zienswijze tegen
het ontwerpbesluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Na
behandeling van ontvangen zienswijzen zal
het college van burgemeester en wethouders
een definitief besluit nemen. Tegen het nog
te volgen definitieve besluit is alleen beroep
mogelijk als u belanghebbenden bent en
tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend. Alleen bij bijzondere
omstandigheden is een uitzondering hierop
mogelijk.

Algemene Plaatselijke
Verordening
Verkeersontheffing
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat zij ontheffing hebben verleend op grond
van artikel 87 juncto in samenhang met
artikel 10 en artikel 24 van het Reglement

Openbare bekendmakingen

Vervolg

Digitaal bezwaar maken
De gemeente maakt de dienstverlening voor inwoners makkelijker. U kunt – behalve
schriftelijk - uw bezwaarschrift tegen gemeentelijke besluiten ook digitaal indienen.
U heeft hiervoor wel DigiD nodig. Zie verder: www.rijswijk.nl.

Nieuwe regionale maatregelen om het
virus in te dammen
Het kabinet heeft in nauwe samenwerking met 6 veiligheidsregio’s maatregelen
afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen
zijn gebaseerd op advies van het Outbreak Management Team en gaan in op zondag 20
september 18:00 uur.
De maatregelen zijn van toepassing op de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland,
Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden (waar Rijswijk onder valt), Utrecht, Kennemerland
en Hollands Midden. In deze 6 regio’s neemt het aantal besmettingen momenteel het
hardst toe.

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
(hierna: RVV) voor:
• het met voertuigen en een kraan de voeten fietspaden in de Prinses Beatrixlaan
te mogen berijden en stil te staan,
van 14 september 2020 tot en met 14
oktober 2020 van 07:00 tot 17:00. De
ontheffing is verzonden op 9 september
2020.
Wijziging exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij een
exploitatievergunning heeft verleend op
grond van artikel 1:6 sub e en artikel 2:10 lid
3 van de Algemene Plaatselijke Verordening
voor:

• het tijdelijk uitbreiden van het terras ten
behoeve van horecabedrijf Ton’s Muziekcafé, gevestigd aan de Herenstraat 97a,
2282 BS te Rijswijk. De vergunning is
verzonden op 10 september 2020.
Innemen openbare grond
De Burgemeester maakt bekend dat hij een
ontheffing heeft verleend op grond van
artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke
Verordening voor:
• het plaatsen van twee containers en een
mobiel toilet aan de Havenstraat t.h.v.
27 t/m 37, van 21 september tot en met

Op onze website www.rijswijk.nl vindt u de meest actuele informatie:
• Veelgestelde vragen: www.rijswijk.nl/coronavirus/faq. We houden deze lijst actueel
en vullen aan waar nodig.
• Informatie over Corona in andere talen: Voor mensen die een andere taal spreken,
hebben we een speciale pagina gemaakt: www.rijswijk.nl/coronavirus/anderetalen.
Kent u iemand in uw omgeving die hiernaar op zoek is? Stuur de link aan hen door!

Het gaat niet goed met het coronavirus in ons land. In de regio’s waar het aantal
besmettingen het snelst toeneemt, worden aanvullende maatregelen genomen.

• Amsterdam-Amstelland
•
•
•
•

Haaglanden
Hollands Midden
Kennemerland
Rotterdam-Rijnmond

Dienstverlening gemeente
Om u sneller en beter te kunnen helpen kunt u veel van onze dienstverlening online
regelen via www.rijswijk.nl
Kan het online niet of wilt u liever langskomen, de Publieksbalies (inclusief de balie
Maatschappelijke ondersteuning en Sociale Zaken) werken sinds maandag 15 juni 2020
uitsluitend op afspraak. Binnenlopen zonder afspraak bij de Publieksbalies is niet meer
mogelijk.
Het maken van een afspraak kan via de website www.rijswijk.nl/afspraak of telefonisch
bij het Klant Contact Center van de gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070.
Meer weten over de vernieuwde dienstregeling Publieksbalies vindt u op
www.rijswijk.nl/werkenopafspraak.

Horeca

Samenkomsten

In deze regio’s geldt extra:

In deze regio’s geldt extra:

Vanaf 0.00 uur ‘s nachts
geen nieuwe bezoekers.

Geen gezelschappen van
meer dan 50 personen,
zowel binnen als buiten.
Kijk op rijksoverheid.nl/
coronavirus voor een overzicht
van uitzonderingen, zoals
scholen, erediensten en
uitvaarten.

Vanaf 0.00 uur ‘s nachts
gaat de muziek uit.

• Utrecht

Sluiting horeca uiterlijk
om 1.00 uur ‘s nachts.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, passen wij dit aan op deze website en
communiceren wij dit via social media.
Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op onze website? Neem dan contact op met
het Klant Contact Center van de gemeente Rijswijk via:
• telefoonnummer: 14 070 (dagelijks van 8.30 – 17.00 uur)
• e-mail: stadhuis@rijswijk.nl
Voor meer informatie en vragen over landelijke maatregelen:
• RIVM: telefoonnummer 0800-1351 (8.00-20.00 uur) of website: www.rivm.nl
• GGD Haaglanden: telefoonnummer 088 – 355 01 00 (maandag – vrijdag van
8.30-17.00 uur), voor een testafspraak Coronavirus telefoonnummer 0800 – 1202
(dagelijks van 8.00 uur tot 20.00 uur) of website www.ggdhaaglanden.nl
• Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl

• het plaatsen van een hoogwerker,
container en een bouw, -verhuislift ten
behoeve van een renovatieproject aan de
Koopmansstraat, Handelskade, Nijverheidsweg te Rijswijk. Van 16 juni 2020
tot en met 30 december 2020. De ontheffing is verzonden op 10 september
2020.

Regionale maatregelen tegen het coronavirus

In welke regio’s gelden deze
maatregelen?

Als gemeente volgen we het advies en de informatie van de autoriteiten op dit gebied, de
GGD en het RIVM, op de voet. De ontwikkelingen volgen elkaar echter snel op. Het kan
daardoor voorkomen dat sommige informatie op deze pagina inmiddels verouderd is.

• het plaatsen van een opslag aan doodlopende straatgedeelte aan de Tulpstraat,
van 14 september 2020 tot en met 1 februari 2021. De ontheffing is verzonden
op 10 september 2020.

18 september 2020

Overkoepelend zijn 3 maatregelen afgekondigd:
• Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om
middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.
• Er komt een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50
personen. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen
van deze grootte. Dit geldt zowel binnen als buiten. Op deze regel zijn een aantal
uitzonderingen van kracht, zoals demonstraties, religieuze bijeenkomsten,
uitvaarten, en dans- en theaterbeoefeningen.
• Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht. Dit geldt
bijvoorbeeld voor een publiekelijk toegankelijke concerten in een park. Op deze
meldplicht geldt een uitzondering voor bijvoorbeeld gelegenheden met een
horecavergunning, religieuze bijeenkomsten, (super)markten, winkels, bibliotheken,
culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar er sprake is van een doorstroom
van bezoekers.
Daarnaast nemen de 6 regio’s specifieke maatregelen per regio.

Informatie rondom het Coronavirus

22 december 2020. De ontheffing is
verzonden op 9 september 2020.

Sluiting afhaalrestaurants
uiterlijk om 2.00 uur ‘s nachts
en geen verkoop van alcohol
na 1.00 uur ‘s nachts.
De extra maatregelen gelden
per 20 september 18:00 uur.

Meldplicht voor organisaties bij samenkomsten van
meer dan 50 personen.
Kijk op rijksoverheid.nl/
coronavirus voor een overzicht
van uitzonderingen.
Bij bezoek thuis geldt
nog steeds: maximaal
6 personen.

Veiligheidsregio’s kunnen extra regionale maatregelen nemen.
Kijk voor actuele informatie op de website van de gemeente waarin je woont of die je bezoekt.

Heb je klachten?
.

Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd te
drukke plekken.

Was vaak je
handen.

Ben je ook benauwd en/of
heb je koorts? Dan moeten
alle huisgenoten thuisblijven.

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

