Belangrijke informatie rondom het Coronavirus
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. Op onze website www.rijswijk.nl vindt u de meest actuele informatie:
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.

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

Openbare bekendmakingen
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

Dobrev, F.
15-5-2002
Nyakamwe, A.Z.
18-10-1992
Martha, E.F.
27-11-1992
Rodriguez Lopez, D. 9-7-1997
Dorado Leaños, E.V. 12-10-2000
Abbadi Boujemaoui, H. 26-9-1997
Dekkers, P.
6-6-1983
Vereštšagin, V.
10-1-1991
Isaeva, F.G.
24-6-1989

Datum
besluit

Uitschrijven
naar

11-1-2022
11-1-2022
11-1-2022
14-1-2022
14-1-2022
14-1-2022
14-1-2022
14-1-2022
17-1-2022

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

Ramkhelawan, D.S. 2-1-1963
Salem, A.
8-9-2010
Uche, P.
25-3-1997

Datum
besluit

Uitschrijven
naar

13-1-2022
14-1-2022
14-1-2022

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 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
Met betrekking tot:
Aanvragen
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO, Herenstraat 50, 2282BW,
het afwijken van het bestemmingsplan voor het oprichten van een muziekschool; ontvangstdatum: 6-1-2022; zaaknummer: 2022010689609
• Activiteit: Bouw, Lijsterbeslaan 31, 2282LG, het intern wijzigen (constructieve doorbraak) van een woning; ontvangstdatum: 10-1-2022;
zaaknummer: 2022011089675

• 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!
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, passen wij dit aan op deze website encommuniceren wij dit via social media.

• Activiteit: Bouw, Pr Johan Friso Promenade 28, 2284DB, het plaatsen van gevelreclame; ontvangstdatum: 10-1-2022; zaaknummer:
2022011089679
• Activiteit: Bouw + monument, Geestbrugkade 27, 2281CV, het
vervangen van monumentale dakkapel; ontvangstdatum: 11-1-2022;
zaaknummer: 2022011189702
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, Penninglaan 7, 2281BW,
het afwijken van het bestemmingsplan voor het transformeren
van bedrijf naar wonen; datum besluit: 17-1-2022; zaaknummer:
2021112788689

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 Hema
Rijswijk, gevestigd aan de Prins Willem Alexander Promenade 18 te
Rijswijk. De vergunning is verzonden op 10 januari 2022.
• het exploiteren van het horecabedrijf handelend onder de naam Chinese Muur Lin, gevestigd aan de Prinses Margrietsingel 30 te Rijswijk. De
vergunning is verzonden op 10 januari 2022.
• het exploiteren van het horecabedrijf handelend onder de naam
Kwalitaria Rijswijk, gevestigd aan het Waldhoornplein 6 te Rijswijk. De
vergunning is verzonden op 11 januari 2022.
Exploitatie Automotive
De burgemeester maakt bekend dat hij een exploitatievergunning heeft
verleend op grond van artikel 2.22 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor:
• het exploiteren van het Automotive bedrijf TS Star Autobedrijf, gevestigd aan de Willem van Rijswijckstraat 12 te Rijswijk. De vergunning is
verzonden op 10 januari 2022.
Innemen openbare grond
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 informatieborden op diverse plekken
in de gemeente Rijswijk. Het zal gaan om plaatsen waar sprake is
van overlast door verkeerd geplaatst afval en illegale dumpingen om
zodoende mensen te attenderen op verkeerd gedrag en mensen te
waarschuwen voor rattenoverlast. De ontheffing is geldend van 12
januari 2022 tot en met 1 januari 2023. De ontheffing is verzonden op
12 januari 2022.
• Het innemen van gemeentegrond door een ontheffing inname openbare grond voor het plaatsen van 20 opslagcontainers aan de Citerstraat
ter hoogte van nummer 5 tot en met nummer 51 te Rijswijk. Dit ten
behoeve het faciliteren van opslag voor de bewoners. De ontheffing is
geldend van 14 januari 2022 tot en met 15 maart 2022. De ontheffing
is verzonden op 14 januari 2022.
Meer info over onze wijkagenten is te vinden via
www.rijswijk.nl/politie/basisteamrijswijk

Koop lokaal en steun de horeca!
Het zijn zware tijden voor ondernemers. De impact van de coronamaatregelen is enorm. Zo mogen de Rijswijkse horecabedrijven
hun restaurant, café of lunchroom nog niet openen. Maar ook voor
de winkels die wel open zijn is het vaak overleven. Mensen blijven
meer thuis en/of bestellen meer online, waardoor winkeliers veel
omzet mislopen.
Lokale ondernemers zijn de spil van de Rijswijkse economie. Ze
zorgen niet alleen voor banen, maar houden de stad ook levendig en
aantrekkelijk. U kunt deze ondernemers steunen door er te kopen.
Dus wilt u de ondernemers in Rijswijk een hart onder de riem
steken? Koop dan lokaal. Laat een maaltijd bezorgen en doe uw inkopen bij de lokale winkeliers.. Sommige lokale winkels hebben ook
een webshop. U kunt dan vanuit huis uw producten bestellen.

Verkenning naar openbaar
vervoer in Central Innovation
District en de Binckhorst –
meld u aan voor de online
inloopsessies
De onderzoeken naar de effecten van de toekomstige openbaar
vervoer verbinding tussen Den Haag CS, de Binckhorst en resp. Station Voorburg en Rijswijk zijn in volle gang. Eind januari en begin
februari 2022 vinden er online inloopsessies plaats voor iedereen
die geïnteresseerd is in de verkenning.
Tijdens twee inloopsessies licht de projectorganisatie de schetsontwerpen van de tracévarianten toe.
• Donderdag 27 januari (19:30u – 21:30u): de schetsontwerpen van
de tracévarianten richting station Voorburg.
• Dinsdag 1 februari (19:30u – 21:30u): de schetsontwerpen van de
tracévarianten richting station Rijswijk.
Beide inloopsessies zijn vrij toegankelijk voor iedereen en vinden
plaats via Microsoft Teams.
U kunt zich aanmelden voor deze online inloopsessies door te mailen naar info@binckhorstbereikbaar.nl. Na uw aanmelding ontvangt
u meer informatie over de online inloopsessies. Wilt u nu alvast
meer weten over het onderzoek?
Kijk dan op de website www.binckhorstbereikbaar.nl. Onderaan de
homepagina kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Meld u aan als stembureaulid
voor de Gemeenteraadsverkiezing 2022
Op woensdag 16 maart 2022 kunnen kiezers in Rijswijk hun stem uitbrengen voor de Gemeenteraadsverkiezing 2022. Ook op maandag
14 en dinsdag 15 maart 2022 kan er vervroegd worden gestemd. In
Rijswijk mogen ruim 40.000 kiesgerechtigden stemmen op één van
de stembureaus in de stad. Uw hulp is daarbij onmisbaar! Meld u
daarom aan als (plaatsvervangend) voorzitter, (reserve)stembureaulid
of stemmenteller. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op
www.rijswijk.nl/verkiezingen.

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

Handig overzicht met contactgegevens
Uw zorg en welzijn staat bij de gemeente Rijswijk voorop. Wij blijven alles op alles zetten om u te helpen. Graag bieden we u in één de belangrijke telefoonnummers en websites:
• Welzijn Rijswijk: 070 - 757 9 200 en www.welzijn-rijswijk.nl
• Sociaal Wijkteam: 070 - 205 48 43 en www.rijswijk.nl/inwoners/sociaal-wijkteam
• Centrum Jeugd en Gezin (CJG): CJG (Jeugdteam en Opvoedadviespunt): 070 – 219 68 46 en www.cjgrijswijk.nl
JGZ ZHW: 088 - 054 99 99 en www.jgzzhw.nl
Financieel Servicepunt: 070 – 326 19 55 (tussen 9.00 en 16.00 uur) en www.fsprijswijk.nl
Werkgevers Servicepunt: 070 – 326 19 77 (tussen 9.00 en 16.00 uur) en www.wsprijswijk.nl
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): 14 0 70 (tussen 8.30 – 17.00 uur) en www.rijswijk.nl
GGD Haaglanden: voor vragen over het Coronavirus is GGD Haaglanden elke dag (ook in het weekend) bereikbaar via het telefoonnummer 070 – 353 72 40, optie 0 voor Coronavirus.
• Meldpunt Bezorgd: Maakt u zich zorgen om de (geestelijke) gezondheid van iemand in uw omgeving?
Doe dan een zorgmelding bij Meldpunt Bezorgd via 070 – 353 72 91 (optie 3)
•
•
•
•

De basisregels helpen om besmetting van jezelf en anderen met het coronavirus te voorkomen. Ook als je gevaccineerd bent.

