donderdag 17 december 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, dinsdag en woensdag van 9.00 tot 17.00 uur 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
B&W besluiten
•	Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van
8 december 2020 besloten tot:
1.	Tot het verlenen van mandaat aan de directeur van Werkbedrijf de
Binnenbaan B.V. voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).
2. Tot het verlenen van dit mandaat per 1 januari 2021.
3.	Dat de directeur van Werkbedrijf de Binnenbaan B.V. is gerechtigd
de aan haar gemandateerde bevoegdheden voor de uitvoering van de
Wet sociale werkvoorziening geheel of gedeeltelijk onder te mandateren aan de medewerkers van Werkbedrijf de Binnenbaan B.V.
Het besluit treedt in werking na bekendmaking in het gemeenteblad.
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.
•	Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 15 december 2020 besloten tot:
Het aanwijzen van de locaties voor ondergrondse containers voor de inzameling van huishoudelijk afval in Rijswijk op de volgende locaties:
1

Groeneveld nr. 17 / 19

2

Drakensteyn t.h.v. Duin en Kruidberg nr. 31

3

T.h.v. Birkhoven nr. 22

4

T.h.v. Rijnauwen nr. 27

5
T.h.v. Dassenberg nr. 16
Het besluit treedt in werking na bekendmaking in het huis-aan-huisblad
Groot Rijswijk.
Bovengenoemd besluit wordt als service ook beschikbaar gesteld via
www.overheid.nl.

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.

Toelichting
Op grond van artikel 2:48a, tweede lid, van de Algemene plaatselijke
verordening (APV) kan het college openbare plaatsen aanwijzen waar
het oneigenlijk lachgasgebruik, voorbereidingen of het bij zich hebben
van hulpmiddelen voor dat gebruik op voorhand verboden is, los van
de vraag of dat in de concrete situatie tot ordeverstoring leidt. De in dit
uitvoeringsvoorschrift opgenomen gebieden worden aangewezen in het
belang van de openbare orde en ter bescherming van het woon- of leefklimaat, omdat uit politierapportages en constateringen van bijzondere
opsporingsambtenaren in dienst van de gemeente is gebleken dat op
deze openbare plaatsen sprake is van aantoonbare en structurele overlast
door lachgas. De aanwijzing van deze gebieden als openbare plaats in
de zin van artikel 2:48a, tweede lid van de APV is noodzakelijk om deze
overlast tegen te gaan en om verdere overlast te voorkomen. In de aangewezen gebieden kan het gebruik en het voorhanden hebben van lachgas
direct worden bestraft.
Bezwaarclausule
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
van bekendmaking daarvan bezwaar maken, door het indienen van een
bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Het bezwaarschrift
moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn
ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. U
kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Daarvoor dient u wel de
beschikking te hebben over een elektronische handtekening (DigiD). De
precieze voorwaarden vindt u op de website van de gemeente Rijswijk:
www.rijswijk.nl.
•	Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 15 december 2020 besloten tot:

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

Mulders, G.J.

7-4-1989

8-12-2020

Onbekend

Kutub, H.H.

21-2-1985

8-12-2020

Onbekend

Preihs, O.D.

15-3-1997

10-12-2020 Onbekend

D'Sylva, C.H.A.

22-8-1955

10-12-2020 Onbekend

Talpaert, V.A.F.

14-12-1964

10-12-2020 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

Akhoond Zadeh Basti, J.

23-8-1970

8-12-2020

Onbekend

gewijzigde vaststelling van uitvoeringsvoorschrift nr. 15/19 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk 2019 door aan te wijzen
als locaties en perioden waarin het verboden is om in het wild levende
dieren te voeren:

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.

De gemeenteraad van Rijswijk heeft in zijn vergadering van 15 december 2020 besloten tot:

a. d e openbare plaatsen en openbare wateren buiten de groengebieden
zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart in de periode
van 1 januari tot en met 31 december
b. d e openbare plaatsen en openbare wateren binnen de groengebieden
zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart in de periode
van 1 maart tot en met 30 september.

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.

1.	De wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk
2019 vast te stellen;

Het besluit treedt in werking drie dagen na bekendmaking in het huisaan-huisblad Groot Rijswijk.

2.	De wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk
2019 de derde dag na bekendmaking in werking te laten treden.

Bovengenoemd besluit wordt als service ook beschikbaar gesteld via
www.overheid.nl.
Ook kunt u via het Klant Contact Centrum (telefoonnummer 14070) tegen betaling een afschrift van het besluit verkrijgen.

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.
De Raad van Rijswijk deelt het volgende mede.

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 (let op: in
verband met de maatregelen tegen het COVID-19 virus gelden mogelijk
afwijkende openingstijden).
•	Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van
15 december 2020 besloten tot:
Vaststelling van het Uitvoeringsvoorschrift 16/19 bij de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk 2019.
Het besluit treedt in werking drie dagen na bekendmaking in het huisaan-huisblad Groot Rijswijk.
Bovengenoemd besluit wordt als service ook beschikbaar gesteld via
www.overheid.nl.
Ook kunt u via het Klant Contact Centrum (telefoonnummer 14070) tegen betaling een afschrift van het besluit verkrijgen.

Toelichting
Het is ons doel om de rattenpopulatie en daarmee de overlast te reduceren. Ratten en hun uitwerpselen zijn een risico voor de volksgezondheid en gezondheid van andere dieren. Ze hebben een negatief effect
op het verblijfscomfort en imago van een plaats. Ratten gedijen goed in
een stedelijke omgeving met voldoende voedsel en schuilmogelijkheden. Bij de aanpak van rattenoverlast heeft een preventieve maatregel
als deze de voorkeur, omdat de plaagdieren dan niet hoeven te worden
gedood. Door het instellen van de maatregel zal er minder voedsel in de
openbare ruimte achterblijven, zodat ratten zich niet blijven ophouden,
voortplanten en een plaag vormen. Daarbij is het voeren van in het wild
levende dieren in een stedelijke omgeving als Rijswijk in beginsel niet
nodig, omdat er van nature voldoende voedsel aanwezig is. Slechts het
voeren van tuinvogels wordt geaccepteerd, mits met de juiste soort en
dosis voedsel. Bovendien zijn veel soorten van voedsel van mensen niet
goed voor vogels. Voedsel dat in het water belandt heeft ook een negatieve invloed op de waterkwaliteit.
Beroepsclausule
Dit besluit is tot stand gekomen naar aanleiding van een beslissing op
bezwaar. Tegen dit besluit staat voor belanghebbenden beroep open.
Indien u daarvan gebruik maakt, dient u binnen zes weken na de bekendmaking een beroepschrift en een kopie van dit besluit te zenden aan
de Rechtbank Den Haag, Team Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH
Den Haag. U kunt het beroepschrift ook digitaal bij genoemde rechtbank
indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u
wel beschikken over een elektronische handtekening DigiD. Kijkt u op
de site voor de precieze voorwaarden.

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.

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.

vervolg zie volgende pagina ➔

Openbare bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Met betrekking tot:
Aanvragen
•	Activiteit: Bouw, Kadastraal perceelnummer D 6332, het bouwen van 48
woningen (De Schakel); ontvangstdatum: 30-11-2020; zaaknummer:
2020113076094
•	Activiteit: Bouw, Sir Winston Churchillaan 983, 2286AC, het maken
van een zolderopbouw; ontvangstdatum: 6-12-2020; zaaknummer:
2020120676220
•	Activiteit: Bouw, Geestbrugweg 17,
2281CC, het plaatsen van een steiger;
ontvangstdatum: 7-12-2020; zaaknummer: 2020120776243
•	Activiteit: Bouw, Jacob van Offwegenlaan 35, 2282HN, het intern wijzigen
(constructieve doorbraken) van een
woning; ontvangstdatum: 7-12-2020;
zaaknummer: 2020120776235
•	Activiteit: Bouw, Bieseiland 9, 2285JS,
het plaatsen van een dakopbouw; ontvangstdatum: 8-12-2020; zaaknummer: 2020120876261
•	Activiteit: Bouw, Mgr P.J. Willekenslaan 43, 2283CL, het plaatsen van
een dakkapel in het voorgeveldakvlak;
ontvangstdatum: 8-12-2020; zaaknummer: 2020120876259
•	Activiteit: Inrit/Uitweg, Mirabelle 3,
2286WC, het verplaatsen van parkeerplaatsen op eigen grond; ontvangstdatum: 8-12-2020; zaaknummer:
2020101875169
•	Activiteit: Kap, Ds van den Boschlaan
21, 2286PA, het kappen van 1 boom;
ontvangstdatum: 9-12-2020; zaaknummer: 2020120976289
•	Activiteit: Bouw, Geestbrugweg 47,
2281CD, het plaatsen van een fietsenberging in de voortuin; ontvangstdatum: 9-12-2020; zaaknummer:
2020120976315
•	Activiteit: Bouw, Ieplaan 3 a, 2282CV,
het bouwen van een dakopbouw
en dakterras; ontvangstdatum: 9-122020; zaaknummer: 2020120976293
•	Activiteit: Bouw, Karel Doormanlaan
267, 2283AN, het intern wijzigen
(constructieve doorbraak) van een
woning; ontvangstdatum: 9-12-2020;

Vervolg

zaaknummer: 2020120976309
•	Activiteit: Bouw, Sir Winston Churchillln 989, 2286AC, het plaatsen van
een dakkapel in het voorgeveldakvlak;
ontvangstdatum: 9-12-2020; zaaknummer: 2020120976290
•	Activiteit: Kap, Birkhoven 15,
2286NC, het kappen van 5 bomen;
ontvangstdatum: 10-12-2020; zaaknummer: 2020121076328
•	Activiteit: Kap, kadastraal perceelnummer H 1711 ( Wilhelminapark
langs te spoorlijn), het kappen van 21
bomen; ontvangstdatum: 10-12-2020;
zaaknummer: 2020121176339
•	Activiteit: Bouw, Thierenskade 134,
2282XX, het intern wijzigen (constructieve doorbraak) van een woning;
ontvangstdatum: 10-12-2020; zaaknummer: 2020121176338
•	Activiteit: Bouw, Dr H. Colijnlaan
175, 2283XG, het maken van een
constructieve doorbraak; ontvangstdatum: 11-12-2020; zaaknummer:
2020121176344
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.
Weigering
•	Activiteit: Bouw + Inrit/Uitweg, Mirabelle 3, 2286WC, het verplaatsen van
2 parkeerplaatsen van de achterzijde
van de woning naar de voorzijde; datum besluit: 11-12-2020; zaaknummer: 2020101875169
Verlengde beslistermijn
•	Activiteit: Bouw, Louis Davidsstraat 1
(Jolanda flat), 2284VA, het energetisch

Tijdens komende jaarwisseling
Alleen vuren in oliedrums toegestaan
De gemeente richt zich op een jaarwisseling met zo min mogelijk overlast en
schade. Illegale vuren zorgen voor een
enorme kostenpost. Vooral door beschadiging van het wegdek en straatmeubilair.
Daarom wordt al jaren door de politie
tegen illegale vuren strikt opgetreden.
Onder strenge voorwaarden zijn dit jaar
alleen vuren in oliedrums toegestaan.
Vuren in vuurmanden of vuurkorven zijn
niet meer toegestaan. Hierop zal streng
worden toegezien.
Burgemeester Bas Verkerk is blij met het
aangescherpte toezicht: “afgelopen jaarwisseling is opnieuw schade ontstaan aan
het wegdek door het verkeerd gebruik van
oliedrums, vuurkorven en -manden. Met
name het herstellen van asfaltbestrating
kost veel gemeenschapsgeld. Voorkom
schade aan het wegdek door voorzorgsmaatregelen te treffen.”
Asfalt smelt
De bodem van een oliedrum wordt zo
heet dat het asfalt smelt en zorgt voor een
flinke kostenpost. Ook bij plaatsing van
de oliedrum op een grasveldje ontstaat
schade aan het gazon. Het dringende
advies is om bij gebruik van oliedrums
op de openbare weg voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen zodat er geen
schade aan het wegdek kan optreden. Dit
kan onder meer door onder de oliedrum
een laag zand aan te brengen of door de
drum op tegels of klinkers te plaatsen.
Politie en handhaving zullen optreden
bij verkeerd gebruik van oliedrums in de
openbare ruimte. De kosten van het herstel van schade aan het wegdek zal zoveel

mogelijk worden verhaald op de eigenaar
van de oliedrum.
Dit jaar is het gebruik van vuurkorven en
vuurmanden verboden. Gebleken is dat
veel brandbaar materiaal naast de vuurkorf terecht komt en alsnog schade aan
het wegdek veroorzaakt. Voorwaarde voor
het stoken van kleine vuurtjes in oliedrums blijft wel dat de openbare orde niet
wordt verstoord en het vuur geen gevaar
voor omstanders en/of schade aan het
wegdek of straatmeubilair veroorzaakt.
De gemeente werkt bij de uitvoering van
het vurenbeleid nauw samen met politie
en brandweer. Bij verkeerd gebruik van
oliedrums en het gebruik van vuurkorven
worden deze direct in opdracht van de
gemeente afgevoerd. Oliedrums die na
gebruik niet worden opgeruimd en de
volgende ochtend op de openbare weg
worden aangetroffen, worden afgevoerd.
Risico’s en regels
Om risico’s te beperken zijn regels nodig.
Twee belangrijke regels gaan over de omgang met vuur:
•	Open vuren op straat zijn niet toegestaan; vuren zijn alleen toegestaan in
oliedrums, zolang ze geen gevaar voor
omstanders opleveren en geen schade
aan het wegdek of het ‘straatmeubilair’
(lantaarnpalen, prullenbakken etc.) veroorzaken.
•	Vuren in vuurkorven en vuurmanden
zijn verboden.
Schade voorkomen
De gemeente inspecteert op de handhaving van beide regels en werkt op dit
gebied hecht samen met de politie. Maar
ook inwoners kunnen zich verdienstelijk

Geef uw mening over de openbare ruimte in het nieuwe
stadscentrum In de Bogaard
De transformatie van In de Bogaard van winkelcentrum naar een groen en levendig stadscentrum, neemt meerdere jaren in beslag. Het wordt stapsgewijs uitgevoerd, aansluitend op de nieuwbouw van woningen en winkels. Tussen alle bebouwing, zorgt het
openbaar gebied voor de verbinding. De straten en pleinen zorgen ervoor dat er een samenhangend geheel ontstaat. Ook verbindt
de openbare ruimte de bestaande bebouwing met de nieuwe ontwikkelingen. Zo draagt het openbaar gebied in belangrijke mate
bij aan het creëren van één geheel, het nieuwe stadscentrum In de Bogaard.
Door middel van een peiling willen we Rijswijkers en bezoekers uit omliggende gemeenten vragen wat zij belangrijk vinden voor
de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Hier valt het Bogaardplein niet onder, omdat de plannen hiervoor al bekend zijn en
de uitvoering reeds is gestart.
In de peiling vragen we zowel naar wat er nu mist, als naar sfeerbeelden en concrete ideeën voor de nieuwe plekken zoals het
Beatrixpark en het Steenvoordeplein. De informatie uit deze peiling nemen we mee bij het opstellen van het schetsontwerp. De
peiling is in te vullen tot en met 8 januari 2021. Invullen van de enquête kan anoniem. De uitkomsten van de peiling worden later
op hoofdlijnen bekend gemaakt op onze website.
Ga voor de peiling naar onze website: https://www.rijswijk.nl/project/herinrichting-openbare-ruimte-in-de-bogaard.

verbeteren van gevel en dak; extern
zaaknummer: 2020100975026; datum besluit: 9-12-2020
Verleende vergunningen
Reguliere procedure
•	Activiteit: Bouw, Beetslaan 7, 2281TE,
het intern wijzigen (constructieve
doorbraak) van een woning; datum
besluit: 8-12-2020; zaaknummer:
2020112075875
•	Activiteit: Bouw, Delftweg 91,
2289BB, het intern wijzigen (constructieve doorbraak) van een woning;
datum besluit: 8-12-2020; zaaknummer: 2020112576005
•	Activiteit: Bouw, Beetslaan 118,
2281TM, het intern wijzigen (constructieve doorbraak) van een woning;
datum besluit: 8-12-2020; zaaknummer: 2020111675781
•	Activiteit: Bouw, Labouchèrelaan 1,
2283EG, het (inpandig) bouwen van
een therapeutisch zwembad en het
realiseren van een uitbouw (t.b.v.
techniek); datum besluit: 8-12-2020;
zaaknummer: 2020111775794
•	Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Caan van Necklaan
191, 2281BG, het realiseren van een
dakterras; datum besluit: 11-12-2020;
zaaknummer: 2020110475570
•	Activiteit: Bouw, Volmerlaan 11,
2288GD, het wijzigen van de pui in

de voorgevel van een gebouw; datum
besluit: 11-12-2020; zaaknummer:
2020111375740
•	Activiteit: Bouw, Penninglaan 1,
2281BW, het maken van een aanbouw; datum besluit: 11-12-2020;
zaaknummer: 2020111675782
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.

Algemene Plaatselijke
Verordening
Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij
een exploitatievergunning heeft verleend
op grond van artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor:
•	het exploiteren van het horecabedrijf
handelend onder de naam De Hoeksteijnsoos, gevestigd aan de Prinses
Beatrixlaan 309, 2284 AL te Rijswijk.
De vergunning is verzonden op 7 december 2020.

Innemen openbare grond
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een ontheffing heeft verleend
op grond van artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor:
•	Het innemen van gemeentegrond
door het plaatsen van reclameborden
en een tent. De ontheffing voor het
plaatsen van de tent is van toepassing op 6 parkeerplaatsen gelegen bij
het parkeerterrein naast Welzijns- en
Sportcentrum de Schilp ter hoogte
van Schaapweg 4 te Rijswijk. De ontheffing is verzonden op 8 december
2020.
•	Het innemen van gemeentegrond
door het plaatsen van één keetwagen,
een mobiel toilet en een kraan ten behoeve van de werkzaamheden in de
periode van 14 december tot en met
18 december 2020. De ontheffing is
verzonden op 11 december 2020. De
locaties/ objecten waarvoor de ontheffing wordt verleend zijn als volgt:
- Marhallplein t.h.v. huisnummer 18,
de kraan;
-M
 arhallplein t.h.v. huisnummer 159,
de keetwagen en toilet.

Burgemeester gaat voor een veilige jaarwisseling
“Oud en nieuw blijft ook tijdens deze corona-periode voor mij een bijzonder feest. We
zullen ons dit keer wel moeten aanpassen. Het feest gezellig met veel mensen vieren
en elkaar op straat uitvoerig gelukkig nieuwjaar wensen zit er dit keer niet in. Het aantal mensen dat besmet raakt met corona stijgt zo snel, dat het kabinet deze week nog
extra maatregelen heeft moeten nemen. Die maatregelen raken ons allemaal maar zijn
helaas nodig. Volhouden wordt lastiger. Daar hebben we elkaar dan ook hard bij nodig.
We moeten elkaar aandacht blijven geven, elkaar blijven vasthouden ook op 1,5 meter
afstand.”
Bas Verkerk is een van de mensen die tijdens de jaarwisseling altijd paraat is. Als burgemeester voelt hij zich verantwoordelijk voor de veiligheid op straat en hij kan pas goed
slapen als hij weet dat de avond goed is verlopen.
“Ik ben pas tevreden als ik weet dat onze hulpverleners het niet druk hebben gehad en
dat iedereen een mooie avond heeft kunnen beleven”, benadrukt hij. “Toch heb ik dit
jaar wel zorgen. Door het vuurwerkverbod wordt verwacht dat meer mensen hun toevlucht zullen nemen tot het afsteken van illegaal vuurwerk. Daarvoor wil ik iedereen die
dit van plan is waarschuwen voor de gevolgen van het opslaan en afsteken van illegaal
vuurwerk. Deze week stuurde ik nog een brief naar de ouders waarvan de zoon was betrapt voor de opslag van een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk. Het lag opgeslagen in
een schuurtje midden in een woonwijk. Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren
als een dergelijke hoeveelheid vuurwerk in één keer tot ontploffing komt. Tegen dergelijke praktijken wordt daarom hard opgetreden. Ouders moeten zich realiseren dat de kosten van de ruiming kunnen oplopen tot duizenden euro’s en dat deze bij hen in
rekening worden gebracht. Wordt de woning gehuurd, dan kan het huurcontract worden opgezegd. Ook sluiting van de woning
voor 6 maanden kan een strafmaatregel zijn. Daarom ook een dringende oproep aan met name de ouders: praat met uw kinderen
over de gevaren en gevolgen van het gebruik en de opslag van illegaal vuurwerk. Voorkom dat je straks je woning kwijtraakt.”
“Tegen mensen die schade veroorzaken door brandstichting of anderszins treden we op, zo nodig met een proces verbaal”, zo
waarschuwt hij. “Reparaties kosten geld, gemeenschapsgeld waar we zuinig en verantwoord mee omgaan. Hiervoor werken we
goed samen met de politie.”
Ook u kunt hier wat aan doen. Mocht u getuige zijn, dan kunt u het melden via 112. Belt u later dan op heterdaad, kies dan (tegen lokaal tarief) voor 0900 8844. En wilt u anoniem blijven, kies dan voor de tiplijn van Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000.
maken. Wie getuige is van vernieling of
brandstichting kan direct 112 bellen. Belt
u later dan op heterdaad, kies dan (tegen
lokaal tarief) voor 0900 8844. En wilt u
anoniem blijven, kies dan voor de tiplijn
van Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

Twee tips
De medewerkers van de reinigingsdienst
delen op 1 januari aan de fanatiekste
vegers en opruimers van achtergebleven
afval bonnen uit voor een welverdiend
boeket bloemen. Nog een tip: laat uw
oliedrum na de jaarwisseling niet op straat

staan. De reinigingsdienst is al vroeg uit
de veren en neemt alles mee…en dat is
jammer voor het feest van volgend jaar.
Puincontainers weghalen
Containers vormen vooral rond de jaarwisseling een verhoogd brandrisico. Zeker

Openbare bekendmakingen
wanneer de containers zijn gevuld met
puin of brandbaar materiaal. Iedereen
die in verband met een verbouwing een
container op straat heeft staan, vragen
we deze weg te (laten) halen. Vooral in
de periode van 23 december 2020 tot en
met 1 januari 2021 wil de gemeente deze
containers en ook bouwketen niet op
straat aantreffen.
Vuurwerk
Voor de jaarwisseling van 2020-2021
geldt een landelijk vuurwerkverbod. Heel
Rijswijk is aangewezen als vuurwerkvrij
gebied. Dit betekent geen vuurwerkverkooppunten in heel Rijswijk. De keuze
om een landelijk vuurwerkverbod voor dit
jaar in te voeren is met name genomen
om de zorg en de politie te ontlasten.
Tunnel Haagweg afgesloten
De voetgangerstunnel onder de Haagweg
wordt vanaf woensdag 30 december afgesloten voor publiek om brandstichting
te voorkomen. In de loop van zaterdag 2
januari 2021 openen we de tunnel weer.
Afsluiting containers rond de
jaarwisseling
Om vuurschade aan afvalcontainers te
voorkomen neemt de gemeente de vol-

Vervolg

gende maatregelen: Ondergrondse containers met een paslezer worden op 31
december om 18.00 uur gesloten en op 1
januari om 07.00 uur weer geopend.
Op 31 december legen we alle ondergrondse en bovengrondse containers.
Gooi op deze dag geen afval meer in
deze containers. Hiermee wordt voorkomen dat afval in de containers in brand
wordt gestoken.
Dit jaar worden vanaf 30 december in de
Muziekbuurt en Te Werve tijdelijk de prullenbakken afgesloten met kleppen. Ook
in de volgende straten en parken worden
prullenbakken afgesloten: Tulpstraat,
Steenlaan, Park Hofrust, Laan te Blotinghe, Broekslootkade, Caan van Necklaan,
Cromvlietkade en Park Schoonoord.
Avalex roept de bewoners die beschikken
over minicontainers op om deze tijdens
de jaarwisseling op te bergen en zeker
niet aan de openbare weg te laten staan.
Waar laat ik mijn kerstboom?
Help Rijswijk netjes en schoon 2021 in
te gaan en voorkom dwalende bomen in
de straten en plantsoenen. Tot en met 15
januari 2021 kunt u dagelijks uw kerstboom neerleggen op de plek waar u altijd
uw minicontainer of zak aan de straat zet
of bij de ondergrondse en bovengrondse

containers. Bied uw boom bij voorkeur in
de ochtend aan en niet in de avond. Doe
de kerstboom niet in de GFT-container.
Door de dikte van de stam is een kerstboom niet geschikt om te composteren.
Uiteraard kunt u uw kerstboom tijdens de
openingstijden altijd inleveren bij de milieustraat van Avalex op Hoornwijk, Laan
van ’s-Gravenmade 9.
Kerstactiviteiten
Kijk voor alle kerstactiviteiten voor
jongeren op www.ontdekkersrijswijk.nl,
www.jonginrijswijk.nl en
www.haaglandenbeweegt.nl. Voor de
wijkactiviteiten kijk op
www.welzijn-rijswijk.nl.
Meldpunt openbare ruimte
Rijswijk schoon, heel en veilig houden,
dat doen we samen. Valt u iets op in de
buitenruimte? Maak met uw smartphone
gemakkelijk een melding openbare ruimte
via de MijnGemeente app. Dit kan gaan
om verlichting, zwerfvuil, een scheve lantaarnpaal, losliggende stoeptegel of verstopte afvoer, maar bijvoorbeeld ook om
een onveilig speeltoestel. Wij gaan daarna
aan de slag om het op te lossen.
• App downloaden
	De MijnGemeente app kunt u down-

loaden in de App Store(externe link)
en Google Play Store(externe link). Na
installatie voert u eenmalig uw persoonlijke gegevens in. Bovendien is het
ook mogelijk om anoniem een melding
te doen.
• Het werkt eenvoudig
	Met uw smartphone geeft u de locatie
en een omschrijving van de melding
met een paar simpele handelingen
door.
• Foto en locatie
	U kunt een foto meesturen en de locatie via uw telefoon doorgeven.
• Blijf op de hoogte van de voortgang
	Wijzigt de status van de melding? Dan
ontvangt u (als u dit aangeeft) hierover
een e-mail.
Tijdens kantooruren kunt u ook de melding telefonisch doorgeven aan de gemeente via het nummer 14070.
Bureau Sociaal Raadsman dicht
Tijdens de Kerstdagen is het bureau van
sociaal raadsman Gerard Hamers gesloten. Van maandag 21 december 2020
tot maandag 4 januari 2021 kunt u in
dringende gevallen contact opnemen met
het Juridisch Loket, tel. (0900) 80 20 (€
0,25 p/m).

Het Juridisch Loket is gevestigd aan de
Oranje Buitensingel 7 in Den Haag, er is
een inloopspreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot
11.00 uur.
Openingstijden Stadhuis en
gemeentelijke organisaties:
•	Stadhuis en gemeentewerf: vrijdag 25
december en vrijdag 1 januari gesloten
•	Centrum Jeugd en Gezin (CJG): 24 december bereikbaar tot 16 uur, gesloten
op vrijdag 25 december 2020 en 1
januari 2021.
•	Sociaal Wijkteam (SWT): 24 december
bereikbaar tot 16 uur, gesloten op vrijdag 25 december 2020 en 1 januari
2021.
•	Financieel Servicepunt (FSP): gesloten
op vrijdag 25 december 2020 en 1 januari 2021.
•	Werkgevers Servicepunt (WSP): gesloten op vrijdag 25 december 2020 en 1
januari 2021.
•	Informatiecentrum RijswijkBuiten: 25
december tot en met 3 januari 2021 gesloten en telefonisch en per e-mail niet
bereikbaar.
Meer informatie over oud & nieuw in
Rijswijk: www.rijswijk.nl/jaarwisseling.

