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
Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen het volgende mede.
Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering
van 2 november 2021 besloten tot:
/L[]HZ[Z[LSSLU]HUOL[.LTLLU[LSPQRL6U[OLMÄUNLUILSLPKTPSPL\aVUL
Rijswijk 2021
2. Het vaststellen van het Verkeersbesluit milieuzone Rijswijk 2022

ordening toe te passen om in deelgebied ‘t Haantje woningbouw mogelijk te maken. Op basis van de coördinatieregeling worden de volgende
besluiten gezamenlijk voorbereid en gecoördineerd: het ontwerpbestemmingsplan “’t Haantje – H1.3c” en twee ontwerp omgevingsvergunningen. Het toepassen van de coördinatieregeling heeft onder meer tot
gevolg dat de inhoudelijke samenhang en afstemming tussen besluiten
beter zichtbaar wordt en dat er bij één instantie rechtsmiddelen aangewend kunnen worden.

Het besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
Bovengenoemd besluit wordt als service ook beschikbaar gesteld via
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

Arion, A.M.
Bijleveldt - de Jong, G.
Sadji, S.R.M.
Falanka, S.N.M.
Roos, R.J.
Sylvia Margaretha
Babazade, I.F.

30-6-1967
13-5-1931
28-10-1972
12-12-1981
3-1-1991
8-7-1979
5-6-1993

2-11-2021
2-11-2021
3-11-2021
4-11-2021
8-11-2021
8-11-2021
8-11-2021

Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Indonesië
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.
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
RECTIFITCATIE:
Op 2 september 2021 heeft in dit blad gepubliceerd gestaan dat er een
omgevingsvergunning zou zijn verleend voor:
• Activiteit: Bouw, Kad. Rijswijk sectie H nrs. 2024, 2025, 2026 en
2028, het oprichten van 2 gebouwen plan Buitenpoort Rijswijk Buiten
(Healthcare en B-Building); datum besluit: 26-8-2021; zaaknummer:
2020122278388
Dit is onjuist. Er is nog geen vergunning verleend. Deze aanvraag
doorloopt samen met een tweede vergunningaanvraag en een bestemmingsplan een coördinatieregeling ex artikel 3.30 lid 1 Wet ruimtelijke
ordening. Er is daarom sprake van een uitgebreide procedure waarin
eerst een ontwerpvergunning ter inzage ligt. Zie hieronder de correcte
publicatie, zoals deze ook in de Staatscourant is gepubliceerd:
Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat zij hebben
besloten de coördinatieregeling ex artikel 3.30 lid 1 Wet ruimtelijke

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld teneinde de bouw van maximaal 144 wooneenheden, waarvan 54 zorgwoningen mogelijk te maken.
Het plan is grotendeels een uitwerking van de bestemming ‘Woongebied – 2’ uit het uitwerkingsplan “’t Haantje West 1”. Eén van de drie
appartementengebouwen – De Parkwachter genaamd – is gedeeltelijk
geprojecteerd in de bestemming ‘Groen’ met de aanduiding ‘wetgevingzone – wijzigingsgebied 2’ en ‘Verkeer’ uit het bestemmingsplan “Sion
- ’t Haantje, tweede herziening”.
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat een aantal nieuwe woningen
een geluidsbelasting ondervindt die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde door het verkeer op de Prinses Beatrixlaan. Voor de bouw van
de nieuwe (zorg)woningen dient daarom een hogere waarde te worden
vastgesteld. De procedure om hogere grenswaarden vast te stellen wordt
door de Omgevingsdienst Haaglanden doorlopen. De ontwerp beschikking hogere grenswaarden wordt evenwel gelijktijdig met het bestemmingsplan ter inzage gelegd.
Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op NL.IM-RO.0603.BPHaantje13c-ON01).
Ontwerp omgevingsvergunningen
De twee ontwerp omgevingsvergunningen zien op de bouw van drie
appartementengebouwen:
• Ontwerp omgevingsvergunning met kenmerk 21.027039, de bouw
van 1 gebouw: plan Buitenpoort Rijswijk Buiten (Parkwachter)
• Ontwerp omgevingsvergunning met kenmerk 21.015126, de bouw
van 2 gebouwen: plan Buitenpoort Rijswijk Buiten (Healthcare en
B-Building)
De ontwerp omgevingsvergunningen zijn beide getoetst aan de Wet
algemene bepalingen omgevings-recht (Wabo). Voorts is de aanvraag
getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling
omgevingsrecht.
Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp vaststellingsbesluit, de
ontwerp beschikking hogere grenswaarden alsmede de twee ontwerp
omgevingsvergunningen en de daaraan ten grondslag liggende stukken
liggen met ingang van vrijdag 30 april 2021 tot en met donderdag 11
juni 2021 ter inzage bij de publieksbalie in de hal van het stadhuis,
Bogaardplein 15 te Rijswijk. De balie is op werkdagen geo- pend van
08.30 uur tot 14.00 uur.
Een ieder kan binnen deze periode zienswijzen tegen deze ontwerp
besluiten indienen gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
Met betrekking tot:
Aanvragen
• Activiteit: Bouw, Emmastraat 26, 2282AR, het vergroten van een
woning middels een dakopbouw; ontvangstdatum: 27-10-2021; zaaknummer: 2021102786136
• Activiteit: Bouw, Kerstanjeburch 18, 2288GZ, het plaatsen van een
dakkapel in het voorgeveldakvlak; ontvangstdatum: 27-10-2021;
zaaknummer:2021102786127
• Activiteit: Bouw, Kerklaan 1 b, 2282CD, het veranderen van de gevel
(kozijnwijziging, aanpassen luifel) en het plaatsen van reclame; ontvangstdatum: 29-10-2021; zaaknummer:2021102986174
• Activiteit: Bouw, Mgr P.J. Willekenslaan 41, 2283CL, het plaatsen van
een dakkapel in het voorgeveldakvlak; ontvangstdatum: 29-10-2021;
zaaknummer:2021102986162
• Activiteit: Bouw, Haantje 10 a, 2288CT, het veranderen van een bijgebouw; ontvangstdatum: 30-10-2021; zaaknummer:2021103086185
• Activiteit: Bouw, Mr. Beerninkplantsoen 14, 2286ML, het plaatsen van
een dakkapel in het voorgeveldakvlak; ontvangstdatum: 31-10-2021;
zaaknummer:2021103186213
• Activiteit: Bouw + Kap, sectie A 3948 (van Vredenburchweg 28), het
oprichten van 2 stallingen tbv scootmobiels en het kappen van een
boom; ontvangstdatum: 31-10-2021; zaaknummer:2021103186206
• Activiteit: Bouw + Inrit/Uitweg, sectie H 792 (Lange Kleiweg), het
bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit; ontvangstdatum: 1-11-2021; zaaknummer:2021110186237
• Activiteit: Kap, Da Costalaan 14, 2281SH, het kappen van 1 boom (
iep); ontvangstdatum: 2-11-2021; zaaknummer:2021110286282
• Activiteit: Bouw, Oranjelaan 57, 2281GB, het intern wijzigen (constructieve doorbraken) van een woning; ontvangstdatum: 2-11-2021;
zaaknummer:2021110286275
• Activiteit: Bouw, Raaigrasstraat 12, 2288HG, het plaatsen van een

dakkapel in het voorgeveldakvlak; ontvangstdatum: 2-11-2021; zaaknummer:2021110286266
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.
Verlengde beslistermijn
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Kerklaan
37, 2282CE, het splitsen van de woning;
extern zaaknummer: 2021090985048; datum besluit: 4-11-2021
Verleende vergunningen
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Park Hoornwijck
27, 2289CZ, het uitbreiden van de woning; datum besluit: 1-11-2021;
zaaknummer: 2021072984030
• Activiteit: Bouw, Delftweg 65, 2289 BA, het plaatsen van een
(verlichte) gevelreclame; datum besluit: 1-11-2021; zaaknummer:
WABO02966
• Activiteit: Bouw, Laan van Zuid Hoorn 60, het dichtleggen van de vide
eerste verdieping en het vervangen van de kozijnen; datum besluit:
1-11-2021; zaaknummer: WABO02951
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw + Werk of
werkzaamheden uitvoeren, gemeente Rijswijk sectie C nummer 2607
(Sammersweg), het vervangen van een damwandconstructie; datum
besluit: 2-11-2021; zaaknummer: 2021080584205
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Roerende zaken + Inrit/
Uitweg, Kadastrale adres gemeente Rijswijk, sectie I, perceelnummer
2223 (van der Kooijweg), het plaatsen van een tijdelijke depot; datum
besluit: 3-11-2021; zaaknummer: 2021101385831
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw + Werk of werkzaamheden uitvoeren, Sionsweg 32, 2286KL, het veranderen van het
dak; datum besluit: 4-11-2021; zaaknummer: 2021090985049
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 op het adres van Vredenburchplantsoen
1 te Rijswijk.
Het ontwerpbesluit en alle daarbij behorende stukken liggen vanaf 11
november 2021 tot 23 december 2021 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
aHSOL[JVSSLNL]HUI\YNLTLLZ[LYLU^L[OV\KLYZLLUKLÄUP[PLMILZS\P[
ULTLU;LNLUOL[UVN[L]VSNLUKLÄUP[PL]LILZS\P[PZHSSLLUILYVLW
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
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 een Sint intocht op zaterdag 20 november 2021,
tussen 11:00 uur tot 14:00 uur. De route heeft als beginpunt Populierlaan en als eindpunt Pyramideplein in Rijswijk. De vergunning is
verzonden op 2 november 2021.
=LYRLLYZVU[OLMÄUN
)\YNLTLLZ[LYLU^L[OV\KLYZTHRLUILRLUKKH[aPQVU[OLMÄUNOLIILU
verleend op grond van artikel 87 juncto artikel 76 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV) voor:
/L[TL[LLU]VLY[\PNKL]VL[LUÄL[ZWHKLUILYPQKLUVWOL[)VNHHYKplein te Rijswijk. Dit ten behoeve het plaatsen van een settingskraam
voor een promotie-actie van Violife in Winkelcentrum de Bogaard. De
9==VU[OLMÄUNPZNLSKLUKVWaH[LYKHNUV]LTILYNLK\YLUKL
 !\\Y[V[!\\Y+LVU[OLMÄUNPZ]LYaVUKLUVWUV]LTILY
2021.
Innemen openbare grond
)\YNLTLLZ[LYLU^L[OV\KLYZTHRLUILRLUKKH[aPQLLUVU[OLMÄUN
hebben verleend op grond van artikel 8.1.1. van de Verordening Fysieke
Leefomgeving voor:
/L[PUULTLU]HUNLTLLU[LNYVUKKVVYLLUVU[OLMÄUNPUUHTLVWLUbare grond voor het plaatsen van een settingskraam met de grootte van

3 meter lang, 2,5 meter hoog en 3 meter breed in Winkelcentrum de
Bogaard.
+LVU[OLMÄUNPZNLSKLUKVWaH[LYKHNUV]LTILYNLK\YLUKL
 !\\Y[V[!\\Y+LVU[OLMÄUNPZ]LYaVUKLUVWUV]LTILY
2021.
/L[PUULTLU]HUNLTLLU[LNYVUKKVVYLLUVU[OLMÄUNPUUHTLVWLUbare grond voor het realiseren van een bouwplaats, door het plaatsen
van:
- Keetwagen (afmeting 4,0 x 2,0);
- Mobiel toilet (afmeting 1,0 x 1,0).
• De locatie is Endezant ter hoogte van nummer 58 te Rijswijk. De
VU[OLMÄUNNLSK[]HUUV]LTILY[V[LUTL[UV]LTILY
+LVU[OLMÄUNPZ]LYaVUKLUVWUV]LTILY
/L[PUULTLU]HUNLTLLU[LNYVUKKVVYLLUVU[OLMÄUNVWOL[\P[Z[HSSPUgenbeleid. Hierdoor is het toegestaan om één extra uitstalling met een
afmeting van 1 meter diepte x 8,35 meter breedte te plaatsen bij Fresh
)SVLTLUNL]LZ[PNKHHU)VNHHYKWSLPU[L9PQZ^PQR+LVU[OLMÄUNPZ
verzonden op 5 november 2021.
Sluitingstijd
+L)\YNLTLLZ[LYTHHR[ILRLUKKH[OPQLLUVU[OLMÄUNOLLM[]LYSLLUKVW
grond van artikel 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor:

• Het incidenteel langer geopend te hebben van Stichting Verenigingsruimte B. Altis aan de Bruyn Kopsstraat 1, 2282 XR Rijswijk op maandag 8 en dinsdag 9 november 2021, gedurende 08:00 uur tot 15:00
\\Y+LVU[OLMÄUNPZ]LYaVUKLUVWUV]LTILY

Ter inzage
Daar waar in de bekendmakingen ‘ter inzage’ wordt vermeld,
betekent het dat de bijbehorende stujkken 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 de reguliere
openingstijden van de Publieksbalies, een afspraak maken via het
algemene telefoonnummer 14 070.

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

Terugvragen kosten
ophalen grofvuil

Inwoners met een laag inkomen kunnen het bedrag voor het
laten ophalen van grofvuil terugvragen bij de gemeente. Deze
informatie stond niet goed vermeld bij de veelgestelde vragen
over dit onderwerp.
Sinds 1 november kost het laten ophalen van grofvuil €12,50.
Inwoners met een inkomen op of rond bijstandsniveau kunnen
bij de gemeente een verzoek tot kwijtschelding indienen.
Ga naar www.rijswijk.nl/inwoners en klik op Belastingen en dan
op Kwijtschelden. Of bel het Klant Contact Center via 14 070.
Wie grofvuil wil laten ophalen, maakt hiervoor een afspraak bij
Avalex en betaalt hiervoor €12,50. Daarna kan bij de gemeente
kwijtschelding worden aangevraagd. Er kan ook kwijtschelding
]VVYKLHM]HSZ[VMMLUOLMÄUN^VYKLUHHUNL]YHHNK

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:
• 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!
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, passen wij dit aan op deze website encommuniceren 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

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)

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt snel toe. Daarom is per 6 november op meer plekken
een coronatoegangsbewijs en mondkapje verplicht. De basisregels zijn extra belangrijk om jezelf en anderen te beschermen.

