25 januari 2022

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 18 januari 2022 besloten tot:
1 De Subsidieregeling Onderwijs Jeugdzorg Arrangementen (OJA’s)
gemeente Rijswijk vast te stellen en in werking te laten treden vanaf 1
februari 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.

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.

Meld u aan als stembureaulid
voor de Gemeenteraadsverkiezing 2022

Omgevingsvergunningen

• Birkhoven/Zwaanwijck: tussen Birkhoven 22 en Zwaanwijck 19 (NC22)
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.

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

RAboelela, Y.S.A.E.M.26-7-2004
Aboelela, O.S.A.
13-7-2005

Datum
besluit

Uitschrijven
naar

24-1-2022
24-1-2022

Egypte
Egypte

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

Marshall, P.T.

14-11-1957

18-1-2021

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
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.

Verlengde beslistermijn
• Activiteit: Bouw, Rembrandtkade 232, 2282XE, het realiseren van een
trap vanuit het appartement naar de kelder/ berging; extern zaaknummer: 2021111786603; datum besluit: 17-1-2022
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: Bouw, Sir Winston Churchillln 1017 a, 2286AD, het plaatsen
van een erf-of perceelafscheiding; datum besluit: 17-1-2022; zaaknummer: 2022011489781
• Activiteit: Bouw, Frijdastraat 4a-4b-4c-4d-4e, 2288EX, verbouwen bedrijfspand; datum besluit: 19-1-2022; zaaknummer: 2021072283843
• Activiteit: Bouw, Emmastraat 7, 2282AM, het intern wijzigen (construc-

Evenementen met vaste zitplaats en
doorstroomevenementen (zoals
kermissen en beurzen) toegestaan
tot 22.00 uur. Beperkte capaciteit.

Ga je bij anderen op bezoek, of
ontvang je bezoek, doe een
zelftest.

Musea en voorstellingen kunst en
cultuur (zoals in theaters en
bioscopen) toegestaan tot 22.00 uur.
Beperkte capaciteit.

Werk thuis. Kan dat niet: houd op
werk altijd 1,5 meter afstand.
tieve doorbraak) van een woning; datum besluit: 20-1-2022; zaaknummer: 2021122989443
• Activiteit: Bouw, Waldeck Pyrmontlaan 29, 2281VK, het plaatsen van
een dakkapel in het voorgeveldakvlak; datum besluit: 20-1-2022;
zaaknummer: 2022011889862
• Activiteit: Bouw, Laan van Sion 10, 2286WB, het plaatsen van 4
dakkapellen en het wijzigen van de gevel; datum besluit: 20-1-2022;
zaaknummer: 2021122389330
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Lange Kleiweg
106, 2288GR, het aanleggen van loopbruggen over de fietsbaan op het
sportpark; datum besluit: 20-1-2022; zaaknummer: 2021121589104

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 Hong
Kong Lunchroom, gevestigd aan het Piramideplein 2 te Rijswijk. De
vergunning is verzonden op 18 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 een hoogwerker aan de Veraartlaan ter
hoogte van de Patentlaan 2 te Rijswijk. Dit ten behoeve het verwijderen van vlaggenmasten. De ontheffing is geldend op donderdag 27
januari 2021. De ontheffing is verzonden op 18 januari 2022.
• 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 18 januari 2022.
Vergunning donderdagmarkt
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een marktstandplaatsvergunning hebben verleend op grond van artikel 4 van de Marktverordening voor:
• Het innemen van een standplaats op de donderdagmarkt in de Bogaard
voor Kaas- en zuivelproducten aan Kaashandel Guido van den Burg.
De vergunning is geldend van 21 januari 2022 tot en met 21 januari
2027.. De vergunning is verzonden op 21 januari 2022.
Meer info over onze wijkagenten is te vinden via
www.rijswijk.nl/politie/basisteamrijswijk

Coronatoegangsbewijs

Evenementen en kunst en
cultuur

Ontvang thuis maximaal 4
personen per dag. Kinderen t/m 12
jaar zijn uitgezonderd.

Aanvragen
• Activiteit: Bouw, Marshallplein/Prinses Beatrixlaan/sir Winston
Churchilllaan (I 1534), het plaatsen van een erf- of perceelafscheiding
(slagboominstallatie); ontvangstdatum: 11-1-2022; zaaknummer:
WABO03007
• Activiteit: Kap, van Vredenburchweg 87, 2283TC, het kappen
van 1 boom (berk); ontvangstdatum: 12-1-2022; zaaknummer:
2022011289745
• Activiteit: Bouw, Lange Kleiweg 120 (kavel 75), 2288GR, het bouwen van een blokhut; ontvangstdatum: 13-1-2022; zaaknummer:
2022011389756
• Activiteit: Bouw, Meidoornstraat 5, 2282EE, het bouwen van een
schuur; ontvangstdatum: 13-1-2022; zaaknummer: 2022011389759
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO, Dokter van der Knaaplaan
16, 2283CX, het afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen
van een berging in voortuin; ontvangstdatum: 14-1-2022; zaaknummer: 2022011489779
• Activiteit: Kap, Henri Dunantlaan 143 - 145, 2286GE, het kappen
van 1 boom ( berk); ontvangstdatum: 14-1-2022; zaaknummer:
2022011489768
• Activiteit: Bouw, Sir Winston Churchillln 1017 a, 2286AD, het plaatsen
van een erf-of perceelafscheiding; ontvangstdatum: 14-1-2022; zaaknummer: 2022011489781
• Fazantlaan 40, 2289ER, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak; ontvangstdatum:17-1-2022; zaaknummer: WABO03008
• Activiteit: Bouw, Geestbrugweg 91, 2281CH, het intern wijzigen (constructieve doorbraak) van een woning; ontvangstdatum: 17-1-2022;
zaaknummer: 2022011789818
• Activiteit: Bouw, Meester Philipslaan 8, 2283CT, het plaatsen van een
dakkapel in het voor- en achterdakvlak; ontvangstdatum: 17-1-2022;
zaaknummer: 2022011789830
• Activiteit: Bouw, Broekslootkade 77, 2281TB, het vergroten van een
woning middels een dakopbouw; ontvangstdatum: 18-1-2022; zaaknummer: 2022011889868
• Activiteit: Kap, Sir Winston Churchillln 174, 2282JH, het kappen
van 1 boom (prunus); ontvangstdatum: 18-1-2022; zaaknummer:
2022011889875
• Activiteit: Bouw, Waldeck Pyrmontlaan 29, 2281VK, het plaatsen van
een dakkapel in het voorgeveldakvlak; ontvangstdatum: 18-1-2022;
zaaknummer: 2022011889862

Per 26 januari gaat bijna alles weer open tot 22.00 uur, ondanks de risico’s.
Juist daarom is het belangrijk om je aan de algemene maatregelen te houden.
De regels gelden in ieder geval t/m 8 maart.
Algemeen

Met betrekking tot:
Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 25 januari 2022 besloten tot het aanwijzen van locaties
voor ondergrondse containers ten behoeve van huishoudelijk afval:

Bijna alles weer open

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.

Draag een mondkapje waar dit
verplicht is of geadviseerd wordt.

Recreatie

Op deze locaties draag je ook een mondkapje.

Recreatie (zoals pret- en dierenparken, casino’s en sauna’s) open
tot 22.00 uur. Beperkte capaciteit.

Winkels, boodschappen en
contactberoepen

Sport
Horeca

Wedstrijden en competities
(amateur en professioneel)
toegestaan.

Horeca (zoals cafés en restaurants)
open tot 22.00 uur.

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je
elleboog.

Voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen
geldt een uitzondering.

Publiek toegestaan tot 22.00 uur.
Beperkte capaciteit.

Vaste zitplaats verplicht.

Wassen

Quarantaine
Je hoeft niet in quarantaine na contact met
een positief getest persoon als je:
• Geen klachten hebt en;
• 17 jaar of jonger bent of;
• Een boostervaccinatie hebt gehad
(minimaal 1 week geleden) of;
• Korter dan 8 weken geleden positief
bent getest.

Nu ook hier verplicht:
coronatoegangsbewijs.

Alle winkels en contactberoepen
(zoals kappers en nagelstudio’s)
open tot 22.00 uur.

Hier heb je een coronatoegangsbewijs +
identiteitsbewijs nodig:
• Horeca en evenementen.
• Kunst en cultuur, zoals theaters,
bioscopen en musea.
• Kunst en cultuurbeoefening (zoals
muziek- en dansles) vanaf 18 jaar.
• Sport: alle binnenlocaties en –faciliteiten.
Buiten voor publiek bij professionele
wedstrijden vanaf 18 jaar.
En sportbeoefening vanaf 18 jaar.
• Pret- en dierenparken, kermissen,
casino’s en sauna’s.

Afstand
.

Houd 1,5 meter
afstand.
Schud geen handen.

Luchten

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Testen

Klachten? Blijf thuis
en laat je direct testen, ook
als je gevaccineerd bent.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

