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
B&W
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot:
1. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van
de Awb van toepassing te verklaren op de procedures voor het aanwijzen van de locaties voor ondergrondse inzameling van huishoudelijk
afval in Stervoorde, te weten:
1

Martin Luther Kinglaan ter hoogte van huisnummers 29-199

2

Breebaartlaan ter hoogte van huisnummer 12

3

Jacob Hamerlinkpad ter hoogte van huisnummer 19

4

Hoek Bunchestraat/ Brantingstraat tussen huisnummers 21 en 23

5

Hoek Bunchestraat/ Nansenstraat tussen huisnummers 21 en 23

6

Hoek Suze Groenewegstraat/ Petronella Voutestraat tussen
huisnummers 411 en 413

7

Wiardi Beckmanlaan/ Ds van den Boschlaan ter hoogte van
huisnummer 297

2. De manager Stadsbeheer te mandateren om de ontwerp-aanwijzingsbesluiten te nemen voor de aangegeven locaties voor het ondergronds
inzamelen van huishoudelijk afval.
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.

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan en
besluit op de Aanmeldingsnotitie vormvrije
m.e.r.-beoordeling Buitenplaats Hofstede
Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan en het besluit op de Aanmeldingsnotitie
vormvrije m.e.r.-beoordeling “Buitenplaats Hofstede” voor een ieder
ter inzage liggen met ingang van vrijdag 4 februari 2022 tot en met
donderdag 17 maart 2022.
Aanleiding en aard nieuw bestemmingsplan
Projectontwikkelaar NU Ontwikkeling heeft in nauw overleg met de
gemeente een nieuw plan voor Buitenplaats Hofstede ontwikkeld. Het
concept voor Hofstede is een nieuwe buitenplaats met een hedendaagse
twist. De ontwikkeling van de buitenplaats bestaat uit natuurontwikkeling, landschapsbeleving, wonen en recreatie. In totaal biedt het plan
ruimte aan 39 woningen. Er worden appartementen in een landhuis en
grondgebonden woningen mogelijk gemaakt. Het programma bevat
meerdere twee-onder-een kapwoningen, appartementen, rijtjeswoningen en woningen in de vorm van een boerderij-ensemble. Omdat deze
ontwikkeling niet past in het geldende bestemmingsplan is een nieuw
bestemmingsplan opgesteld.
Aanmeldnotitie
Burgemeester en wethouders van Rijswijk hebben besloten dat geen
milieueffectrapport voor deze ontwikkeling hoeft te worden opgesteld.
Op grond van de onderzoeken en afwegingen in de “Aanmeldingsnotitie
vormvrije m.e.r.-beoordeling bestemmingsplan Buitenplaats Hofstede”
blijkt dat het plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zal
hebben. Het opstellen van een milieueffectrapport is daarom niet noodzakelijk. De aanmeldingsnotitie is als bijlage 11 bij de toelichting van het
bestemmingsplan opgenomen.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Buitenplaats Hofstede” (inclusief bijlagen), het bijbehorende ontwerpvaststellingsbesluit en het besluit op de
Aanmeldingsnotitie liggen met ingang van vrijdag 4 februari 2022 tot en
met donderdag 17 maart 2022 ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De stukken
kunt u alleen inzien op afspraak bij de balie Publieksvoorlichting in het
stadhuis van Rijswijk. Voor het maken van een afspraak kunt u contact
opnemen met het Klantcontactcenter van de gemeente op werkdagen
tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070. De
pdf-stukken zijn in te zien via www.rijswijk.nl/project/buitenplaatshofstede. De digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u
het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpbuitenplhofstede-ON01.
Indienen zienswijze
Gedurende de termijn kan een ieder een zienswijze over het bestemmingsplan sturen aan de gemeenteraad, postbus 5305, 2280 HH
Rijswijk. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze op het

bestemmingsplan is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk
een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische
afspraak te worden gemaakt via Team Ruimte (14070) of via ruimtelijkeplannen@rijswijk.nl.
Het is overigens niet mogelijk om te reageren op het besluit op de Aanmeldingsnotitie op andere wijze dan via het indienen van een zienswijze
op het ontwerpbestemmingsplan.

Wil jij ons helpen om onze
website te verbeteren?

Informatiebijeenkomst
Op donderdag 17 februari 2022 wordt een digitale informatiemiddag
georganiseerd. Deze middag organiseert de gemeente samen met NU
Projectontwikkeling. Het doel van deze informatiemiddag is om ruimte
te bieden voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan en/of het project. In verband met de richtlijnen van het RIVM is het niet mogelijk om
deze informatiemiddag fysiek te organiseren.

Het doel van dit onderzoek is dat we onze inwoners, ondernemers
en instellingen mee laten denken over hoe bezoekers snel en gemakkelijk de juiste informatie en diensten kunnen vinden op Rijswijk.nl.
De uitkomsten van het onderzoek nemen wij mee bij het indelen van
onze nieuwe website! De resultaten verwerken we natuurlijk volledig
anoniem.

Wij plannen om die reden persoonlijke afspraken in voor een online
gesprek. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u zich
hiervoor via ruimtelijkeplannen@rijswijk.nl aanmelden. Op basis van de
volgorde van de binnengekomen aanmeldingen zullen wij de afspraken
inplannen.
Heeft u interesse in een afspraak? Meld u zich dan vóór maandag 14
februari 2021 aan via de ruimtelijkeplannen@rijswijk.nl.

Voor onze toekomstige website voeren we een kort onderzoek uit
naar de gebruiksvriendelijkheid. Zou jij ons hierbij willen helpen?

Ga naar www.rijswijk.nl/website Hier kun je je emailadres achter laten, dan sturen wij het onderzoek later naar je toe.
Bedankt voor je hulp!

BESLUIT VOOR DE AANWIJZING VAN EEN LOCATIE
VOOR ONDERGRONDSE CONTAINERS VOOR HUISHOUDELIJK AFVAL (ARTIKEL 4, lid 2 jo ARTIKEL 10 lid 4
AFVALSTOFFENVERORDENING Rijswijk)
Het college van burgemeester en wethouders besluit op grond van artikel
4 lid 2 jo artikel 10 lid 4 Afvalstoffenverordening Rijswijk de volgende
locatie voor ondergrondse afvalcontainers voor huishoudelijk afval aan
te wijzen:
- Birkhoven/Zwaanwijck: tussen Birkhoven 22 en Zwaanwijck 19 (NC22)
Overwegingen
Genoemde locatie voldoet aan de criteria voor ondergrondse afvalcontainers zoals genoemd in de ‘Herijking beleidscriteria voor het aanwijzen
van ondergrondse containers’.
Conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht heeft het
ontwerp aanwijzingsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken
ter inzage gelegen. Publicatie van dit ontwerp aanwijzingsbesluit heeft
plaatsgevonden in ‘Groot Rijswijk’.
Zienswijzen
Het college kan aanwijzen via welk al dan niet via gemeentewege
verstrekt inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling
van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van
de gebruiker van een perceel plaatsvindt. Het college kan regels stellen
omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten
worden aangeboden.
Er is 1 zienswijze ingediend op deze locatie. In de zienswijze zijn
verschillende argumenten tegen de locatie naar voren gebracht. Voor de
inhoud daarvan en onze reactie daarop verwijzen wij naar de bijlage bij
dit besluit. De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van de locatie.
Bekendmaking en inwerkingtreding
Dit besluit wordt bekendgemaakt in ‘Groot Rijswijk’ en huis-aan-huis
verspreid. Het treedt in werking op 4 februari 2022 (de dag na publicatie).
Beroep
Indien u beroepsgerechtigd bent en het niet eens bent met dit besluit,
kunt u binnen zes weken onmiddellijk na de dag waarop het besluit
is bekendgemaakt, een beroepschrift indienen bij de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Het indienen van een beroepschrift
schort de werking van het besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit
vereist, kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening
worden aangevraagd bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van het verzoek en
het beroep wordt griffierecht geheven.

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

Musiatowicz, A.I.
26-2-1985
Grzybowska, A.
9-8-1987
van Hasselt, J.C.S. 4-8-1975
Castillo Cuama, F. 4-8-1993
Vallecilla Guerrero, J. 4-1-2021
Vallecilla Guerrero, C.E. 13-1-1994

Datum
besluit

Uitschrijven
naar

27-1-2022
27-1-2022
27-1-2022
31-1-2022
31-1-2022
31-1-2022

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.

Omgevingsvergunningen
Met betrekking tot:

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.

Aanvragen
• Activiteit: Kap, Klarinetstraat 12, 2287BN, het kappen van 3 bomen,
ontvangstdatum: 19-1-2022; zaaknummer: 2022011989899
• Activiteit: Bouw + Kap, A 1829 (Delftweg), het plaatsen van een
erfafscheiding en het kappen van 5 bomen (1 wilg en 4 esdoorns);
ontvangstdatum: 24-1-2022; zaaknummer: 2022012489979
• Activiteit: Bouw, Frans Halskade 50, 2282VB, het plaatsen van een
dakkapel in het voorgeveldakvlak; ontvangstdatum: 24-1-2022; zaaknummer: 2022012489993
• Activiteit: Bouw, Haagweg 118, 2282AG, het vergroten van een
woning middels een achteruitbouw; ontvangstdatum: 24-1-2022; zaaknummer: 2022012489986
• Activiteit: Bouw, Koninginnelaan 83, 2281HC, het vergroten van een
woning middels een dakopbouw; ontvangstdatum: 24-1-2022; zaaknummer: 2022012489990
• Activiteit: Werk of werkzaamheden uitvoeren, Volmerlaan 3, 2288GC,
het vervangen van een stuk tramrails; ontvangstdatum: 24-1-2022;
zaaknummer: 2022012489982
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Herenstraat 52a,
2282BW, het splitsen van een woning; ontvangstdatum: 25-1-2022;
zaaknummer: 2022012690042
• Activiteit: Bouw + Weg aanleggen of veranderen, Bogaardplein 15,
2284DP, het herinrichten van het Bogaardplein; ontvangstdatum: 26-12022; zaaknummer: 2022012690058
• Activiteit: Kap, Haantje 24 a, 2288CW, het kappen van 1 boom (eik);
ontvangstdatum: 26-1-2022; zaaknummer: 2022012690045
• Activiteit: Bouw, Laan van Hoornwijck 70, 2289DG, het veranderen
van de gevel, het intern wijzigen van een pand en het plaatsen van
reclame; ontvangstdatum: 26-1-2022; zaaknummer: 2022012690038
• Activiteit: Bouw + Kap, Pr. Margrietsingel 102 + P. van Vlietlaan 18, het
veranderen van de gevel (kozijnwijziging), het kappen van 3 bomen en
het plaatsen van een erf- of perceelafscheiding; ontvangstdatum: 26-12022; zaaknummer: 2022012690043

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.

Verlengde beslistermijn
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw; Aletta Jacobsstraat
2-144, 2286BS, het afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van een berging; extern zaaknummer: 2021120888968; datum
besluit: 31-1-2022

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.

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.

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

Habeb Kurgeis Dawood 17-1-1968
Mladenov, R.R.
15-11-1984
Awkar, C.
4-9-1960
Saad, K.H.G.
13-11-1959
Asmeo, M.
27-5-1989
Marhe, K.P.
2-10-1991

Datum
besluit

Uitschrijven
naar

31-1-2022
31-1-2022
31-1-2022
31-1-2022
31-1-2022
31-1-2022

Onbekend
Onbekend
Onbekend
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

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 + Bouw, Prinses Margrietsingel 108, 2285HT,het vergroten van een bijgebouw; datum besluit:
18-1-2022; zaaknummer: 2021121089015
• Activiteit: Bouw, Fazantlaan 40, 2289ER, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak; datum besluit: 24-1-2022; zaaknummer:
WABO03008
• Activiteit: Bouw, Lijsterbeslaan 31, 2282LG, het intern wijzigen
(constructieve doorbraak) van een woning; datum besluit: 26-1-2022;
zaaknummer: 2022011089675
• Activiteit: Kap, van Vredenburchweg 87, 2283TC, het kappen van 1
boom (berk); datum besluit: 26-1-2022; zaaknummer: 2022011289745
• Activiteit: Kap, Henri Dunantlaan 143 - 145, 2286GE, het kappen van 1 boom( berk); datum besluit: 26-1-2022; zaaknummer:
2022011489768

Algemene Plaatselijke Verordening
Ontheffing parkeren groot voertuig
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een ontheffing heeft
verleend op grond van artikel 5.1.7 van de Verordening Fysieke Leefomgeving voor:
• Het parkeren van een groot voertuig in een niet aangewezen gebied. De
locatie betreft de parkeerplaatsen in de Metelerkampstraat aan de waterkant te Rijswijk. De ontheffing is geldend van 26 januari 2022 tot en met
31 december 2022. De ontheffing is verzonden op 28 januari 2022.
Collecte
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een vergunning
hebben verleend op grond van artikel 5.2 van de Algemene Plaatselijke
Verordening voor:
• Het houden van een inzameling van gelden voor Stichting Aktie ’68
van 2 juli 2023 tot en met 8 juli 2023 huis-aan-huis in de gemeente
Rijswijk. De vergunning is verzonden op 28 januari 2022.

Voertuig
De eigenaar/houder van het hierna omschreven voertuig dat door de
gemeente Rijswijk op de weg/ in de openbare ruimte de Vrijenbanselaan
is aangetroffen, wordt verzocht zich binnen zeven dagen na het verschijnen van deze krant te melden bij de gemeente Rijswijk, afdeling Veiligheid, Inspectie en Handhaving, sectie Handhaving, Steenplaetsstraat 2a.
Een eigendomsbewijs/volledig kentekenbewijs en een legitimatiebewijs
dienen zo spoedig mogelijk te worden getoond.
Het gaat om het volgende voertuig:
• Grijze Opel Vivaro met kenteken 47-BX-BT
Het voertuig is reeds van de weg / uit de openbare ruimte verwijderd en
door de gemeente in opslag genomen. Bij niet melden zal de gemeente
overgaan tot vernietiging van bovengenoemd voertuig.
Inlichtingen: op werkdagen van 09:00 uur tot 16:00 uur, (070) 326 1000
Meer info over onze wijkagenten is te vinden
via www.rijswijk.nl/politie/basisteamrijswijk

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:

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.

• 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

Het is weer tijd voor een cultureel uitje!
De culturele sector is (onder voorwaarden) weer open. En dat is goed nieuws! Want u kunt nu weer een
bezoek brengen aan het theater of een museum. Ook deze sector heeft het moeilijk door de coronamaatregelen en heeft uw steun hard nodig.
Kijk daarom eens op de website van Museum Rijswijk: www.museumrijswijk.nl en plan snel uw volgende
uitstapje!
Nu te zien in Museum Rijswijk de tentoonstelling Buitenleven over het leven op de Rijswijkse buitenplaatsen.

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.

