Openbare bekendmakingen
Kennisgeving
voorbereidingsbesluit Westhoff
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.

In zijn vergadering van 8 februari 2022 heeft de gemeenteraad besloten
dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag
waarop het bekend wordt gemaakt en ter inzage wordt gelegd. Het
besluit is één jaar geldig.

Voornemen verkoop
De gemeenschappelijke regeling het Industrieschap Plaspoelpolder
(hierna: ‘het IPP’) is voornemens over te gaan tot de verkoop van de
parkeergarage, staande en gelegen op het adres Handelskade 74 te (2288
BG) Rijswijk, kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie G nr. 2666,
aan NU Projectontwikkeling B.V., althans een nader te noemen meester
(hierna: ‘NU Projectontwikkeling’), ten behoeve van het realiseren van
een mobiliteitshub ten dienste van de bedrijven in de Plaspoelpolder en
de toekomstige nieuwbouwwoningen in het Havenkwartier, en zal daartoe een koopovereenkomst met NU Projectontwikkeling sluiten.

Voornemen tot verkoop Handelskade 74 - 17 februari 2022
Objectinformatie
Adres: Handelskade 74te (2288 BG) Rijswijk
Kadastrale spectificaties: gemeente Rijswijk, sectie G nr. 2666,
Perceelgrootte: ± 3.023 m²
Voornemen tot aangaan overeenkomst NU Projectontwikkeling
Het IPP is voornemens over te gaan tot de verkoop van de parkeergarage, staande en gelegen op het adres Handelskade 74 te (2288 BG)
Rijswijk, kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie G nr. 2666, aan
NU Projectontwikkeling B.V., althans een nader te noemen meester (hierna: ‘NU Projectontwikkeling’), ten behoeve van het realiseren van een
mobiliteitshub ten dienste van de bedrijven in de Plaspoelpolder en de
toekomstige nieuwbouwwoningen in het Havenkwartier, en zal daartoe
een koopovereenkomst met NU Projectontwikkeling sluiten.
Kopende partij is de enige serieuze gegadigde
Naar het oordeel van het IPP is NU Projectontwikkeling de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de overeenkomst van koop
en verkoop ter zake van de parkeergarage aan de Handelskade 74.
Daartoe is het IPP gekomen op basis van de volgende selectiecriteria:
• De koper dient – gelet op het realiseren van een mobiliteitshub – voor
de directe omgeving van de parkeergarage (binnen een straal van 2
km) reeds plannen te hebben ontwikkeld voor woning- en utiliteitsbouw;
• De koper dient concrete, uitgewerkte plannen voor herontwikkeling
van de parkeergarage te hebben, waarbij de plannen inspelen op
deelmobiliteit en het zoveel als mogelijk minimaliseren van aanvoer
van gemotoriseerd verkeer in de (industrie)gebieden rondom de parkeergarage;
• De koper dient bij de herontwikkeling van de parkeergarage, duurzaamheid voorop te stellen; en
• De koper dient de financiële gegoedheid voor de transformatie van de
parkeergarage te kunnen aantonen.
NU Projectontwikkeling heeft projectontwikkeling in het Havenkwartier
te Rijswijk voor ogen waarmee op grote schaal woningen en bedrijfsruimten worden gerealiseerd, waarbij bovendien het proces van participatie thans is opgestart en oplevering in 2025 is voorzien. Ten behoeve
van deze beoogde projectontwikkeling hebben NU Projectontwikkeling

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.

De gemeenteraad van Rijswijk heeft in zijn vergadering van 8 februari
2022 een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke
ordening genomen voor de locatie van Westhoff aan het Julialaantje 38.

(althans een gelieerde onderneming) en de Gemeente reeds een intentieovereenkomst gesloten, waaraan voorafgaand door de ontwikkelaar en
de Gemeente Rijswijk veel werk is verzet om de hoge ambities voor het
Havenkwartier waar te maken.
Daarnaast heeft NU Projectontwikkeling aan het IPP meermaals plannen
gepresenteerd om de parkeergarage te transformeren naar een duurzame
mobiliteitshub (hierna: ‘de Hub’). De Hub stimuleert het gebruik van
deelmobiliteit. Naast het huisvesten van deelmobiliteit krijgt de Hub –
zoals NU Projectontwikkeling dat heeft gepresenteerd – ook een functie
als parkeergarage voor de bewoners, bezoekers en medewerkers van
de nieuwe bedrijfsruimten die in het Havenkwartier zullen worden ontwikkeld. NU Projectontwikkeling is daarnaast tevens de contractnemer
voor de verhuur van de parkeerplaatsen van de ontwikkelingen in het
Havenkwartier. Ook zal de Hub andere bedrijven in de Plaspoelpolder
die gebruik wensen te maken van deelmobiliteit en/of parkeren voor
bezoekers en medewerkers kunnen faciliteren. Tot slot worden binnen
de Hub ook veel (deel)fietsparkeerplaatsen toegevoegd en dit stimuleert
eveneens het gebruik van de Hub, doordat gebruikers met de fiets naar
de Hub kunnen komen en vertrekken. Zo wordt de parkeergarage van
meerwaarde voor de gehele Plaspoelpolder.
Met deze invulling van de parkeergarage heeft NU Projectontwikkeling
laten zien dat de parkeergarage het verkeer kan “afvangen” voordat men
het Havenkwartier binnenrijdt of het Middengebied van de Plaspoelpolder. Dit heeft als belangrijk voordeel dat de Hub kan bijdragen aan het
reduceren van verkeersbewegingen in de Plaspoelpolder.
Tot slot voorziet NU Projectontwikkeling met haar plannen in het
duurzaam, klimaat adaptief en natuur inclusief transformeren van de
parkeergarage.
Gelet op het voorgaande, is het IPP van oordeel dat er op grond van
voornoemde objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de koopovereenkomst voor de parkeergarage aan de Handelskade. Ten overvloede
zij erop gewezen dat het IPP daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid
toekomt.
Vervaltermijn
Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit
uiterlijk 10 maart 2022, 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van
een gemotiveerd bericht aan rvkooperen@rijswijk.nl, onder vermelding
van “Voornemen verkoop Handelskade 74 te Rijswijk”. Bij gebreke van
een tijdig en gemotiveerd bezwaar vervalt het recht om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft
u uw rechten daarop verwerkt. Het IPP en de kopende partij zouden
immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het
aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.
Met deze publicatie geeft het IPP uitvoering aan het arrest van de Hoge
Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Wil jij ons helpen om onze
website te verbeteren?

Waardestijging woning,
meer belasting betalen?
Eind deze maand valt bij veel Rijswijkse huishoudens het jaarlijkse
aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen op de deurmat. Eén
van die belastingen is de Onroerende- zaakbelasting (OZB).
U betaalt OZB als u een woning in eigendom heeft. De meeste woningen zijn ook dit jaar weer in waarde gestegen. Dit betekent niet dat
het door u te betalen OZB-bedrag net zo hard stijgt. Zelfs al stijgt de
waarde van de woning in vergelijking met vorig jaar met ruim 10%
dan nog gaat de te betalen OZB in veel gevallen slechts met een paar
euro omhoog.
Als de huizenwaarde stijgt, verlaagt de gemeente Rijswijk namelijk
het OZB-tarief waardoor de OZB-opbrengst voor de gemeente vrijwel
gelijk blijft. Hoe de Gemeente Rijswijk dat doet, leggen wij uit aan de
hand van de bijgevoegde afbeelding (visual).
www.rijswijk.nl/belastingen
Heeft u een vraag over uw aanslagbiljet of wilt u meer informatie? Kijk
dan op www.rijswijk.nl/belastingen. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen
per week via de digitale belastingbalie veel zaken regelen zoals automatische incasso, kwijtschelding, taxatieverslag of aanslagbiljet inzien
(openstaand saldo), betalen met iDeal en zelfs bezwaar indienen.
Op www.rijswijk.nl/begroting treft u informatie aan over de begroting van de gemeente Rijswijk. Een overzicht van wat de gemeente
doet voor de stad, wat dit gaat kosten en hoeveel geld de gemeente
binnenkrijgt.

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 stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.rijswijk.nl en www.
ruimtelijkeplannen.nl; zoekt u in het laatste geval op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.vbwesthoff-VA01.
Tegen het voorbereidingsbesluit kan, op basis van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar
en beroep worden aangetekend.

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

Berisha, E.
Lokasi, R.N.T.
Kalhury, M.M.M.

5-2-1989
3-12-1994
1-7-1966

10-2-2022
11-2-2022
14-2-2022

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

Nurmohamed, D.J. 1-9-1985
Rodriguez Lopez, D. 9-7-1997
Abbadi Boujemaoui, H. 26-9-1997

Datum
besluit

Uitschrijven
naar

14-2-2022
14-2-2022
14-2-2022

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
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.

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

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: Bouw, Lange Kleiweg 120 (kavel 57), het bouwen van een
tuinhuisje; ontvangstdatum: 3-2-2022; zaaknummer: 2022020390200

• Activiteit: Bouw, Herenstraat 2, 2282BT, het vergroten van een pand
middels een uitbouw en het plaatsen van reclame; ontvangstdatum:
4-2-2022; zaaknummer: 2022020490227
• Activiteit: Inrit/Uitweg, Karel Doormanlaan 273, 2283AP, het aanleggen van een inrit/uitweg; ontvangstdatum: 6-2-2022; zaaknummer:
2022020690246
• Activiteit: Bouw, Bogaardplein 66, 2284DN, het vervangen van balkonramen; ontvangstdatum: 8-2-2022; zaaknummer: 2022020890297
• Activiteit: Bouw, Haagweg 166, 2282AJ, het maken van een afdak;
ontvangstdatum: 8-2-2022; zaaknummer: 2022020890324
• Activiteit: Bouw, Bieseiland 3, 2285JS, het wijzigen van een gevel
d.m.v. een kozijnwijziging; ontvangstdatum: 9-2-2022; zaaknummer:
2022020990353
• Activiteit: Bouw, Louis Bouwmeesterstraat 1 a, 2284XM, het realiseren
van een balansventilatie; ontvangstdatum: 9-2-2022; zaaknummer:
2022020990331
• Activiteit: Bouw, Mauritslaan 22, 2281AR, het verbouwen van een
zolder; ontvangstdatum: 9-2-2022; zaaknummer: 2022020990352
• Activiteit: Bouw, Emmastraat 36, 2282AR, het plaatsen van een fietsenhok; ontvangstdatum: 10-2-2022; zaaknummer: 2022021090355
Weigering
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw ,Menkemaborg
30, 2286ND, het bouwen van een tuinhuis; datum besluit: 9-2-2022;
zaaknummer: 2021121689129
Buiten behandeling
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Haagweg 141,
141a, 141b, 2281AG, het afwijken van het bestemmingsplan voor
het splitsen van een woning; datum besluit: 8-2-2022; zaaknummer:
2021120288838
• Activiteit: Bouw, Meester Philipslaan 8,
2283CT,
het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achterdakvlak; datum
besluit: 10-2-2022; zaaknummer: 2022011789830
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 + Bouw, van Vredenburchweg 104, 2283TE, het intern wijzigen (constructieve doorbraak)
en het vergroten van de woning middels een achteruitbouw;
datum
besluit: 9-2-2022; zaaknummer: 2021121489090
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw + Kap, Van
Vredenburchweg 28 (A 3948), het afwijken van het bestemmingsplan
voor het bouwen van 2 stallingen en het kappen van 1 boom; datum
besluit: 9-2-2022; zaaknummer: 2022010489545
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Aletta Jacobsstraat
2-144, 2286BS, het afwijken van het bestemmingsplan voor het
bouwen van een berging; datum besluit: 9-2-2022; zaaknummer:
2021120888968
• Activiteit: Bouw, Minister Verschuurlaan 16, 2285EZ, het plaatsen
van een dakkapel in het voorgeveldakvlak; datum besluit: 10-2-2022;
zaaknummer: 2022020190152
• Activiteit: Bouw, Jasmijn 1, 2286KV, het plaatsen van een dakkapel
in het voorgeveldakvlak; datum besluit: 10-2-2022; zaaknummer:
2022013190121
• Activiteit: Bouw, Ockenburger Tientweg 8, 2288CZ, het plaatsen van
een dakkapel in het voorgeveldakvlak; datum besluit: 10-2-2022;
zaaknummer: 2022020290179
• Activiteit: Bouw, Geestbrugweg 91, 2281CH, het intern wijzigen
(constructieve doorbraak) van een woning; datum besluit: 10-2-2022;
zaaknummer: 2022011789818
• Activiteit: Bouw, Frans Halskade 50, 2282VB, het plaatsen van een
dakkapel in het voorgeveldakvlak; datum besluit: 11-2-2022; zaaknummer: 2022012489993
• Activiteit: Bouw, Pr Johan Friso Promenade 28,
2284DB, het
plaatsen van gevelreclame; datum besluit: 11-2-2022; zaaknummer:
2022011089679

• Het innemen van gemeentegrond door een ontheffing inname openbare grond voor het plaatsen van twintig sandwichborden aan lantaarnpalen op diverse locaties in de gemeente Rijswijk. Dit ten behoeve van
de gemeenteraadsverkiezingen gedurende 11 februari tot en met 18
maart 2022. De ontheffing is verzonden op 10 februari 2022.
• Het innemen van gemeentegrond door een ontheffing inname openbare grond voor het plaatsen van vijftig sandwichborden aan lantaarnpalen op diverse locaties in de gemeente Rijswijk. Dit ten behoeve van
de gemeenteraadsverkiezingen gedurende 18 februari tot en met 21
maart 2022. De ontheffing is verzonden op 10 februari 2022.
• Het innemen van gemeentegrond door een ontheffing inname openbare grond voor het plaatsen van een reclamebord (300x300) ten
behoeve van een evenement bij de Broodfabriek. De locatie betreft de
Volmerlaan ter hoogte van 10 te Rijswijk en is geldend van 15 februari
2022 tot en met 17 februari 2022. De ontheffing is verzonden op 11
februari 2022.
Standplaats
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning hebben
verleend op grond van artikel 2.1.1. van de Verordening Fysieke Leegomgeving voor:
• Een tijdelijke standplaatsvergunning ten behoeve van het gratis uitdelen van flyers en cupcakes van Vodafone Ziggo. De locatie is de Prins
Willem Alexanderpromenade ter hoogte van nummer 63 te Rijswijk.
De grootte van de standplaats is 93 cm breedte bij 208 cm hoogte en
154 cm diepte (1,43 m2). De standplaats wordt ingenomen op zaterdag 19 februari 2022. De ontheffing is verzonden op 8 februari 2022.
Verkeersontheffing
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij ontheffing hebben
verleend op grond van artikel 87 juncto artikel 76 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV) voor:
• RVV-ontheffing voor acht voertuigen om te kunnen parkeren waar
een parkeerverbod en/of stopverbod van kracht is. Dit ten behoeve de
werkzaamheden van de officieren van dienst bevolkingszorg van de
gemeente Rijswijk. Inhoudende dat de RVV-ontheffing geldend is vanaf
01 februari tot en met 01 februari 2023. De ontheffing is verzonden op
01 februari 2022.
• RVV-ontheffing voor vier voertuigen om te kunnen parkeren waar een
parkeerverbod en/of stopverbod van kracht is. Dit ten behoeve de
werkzaamheden van medewerkers van het team Veiligheid, Inspectie
en Handhaving van de gemeente Rijswijk. Inhoudende dat de RVV-ontheffing geldend is vanaf 01 februari tot en met 01 februari 2023. De
ontheffing is verzonden op 01 februari 2022.
• RVV-ontheffing voor vijftig voertuigen om te kunnen parkeren waar
een parkeerverbod en/of stopverbod van kracht is. Dit ten behoeve
de werkzaamheden van de medewerkers van Onderhuid Ruimtelijk
Domein van de gemeente Rijswijk. Inhoudende dat de RVV-ontheffing
geldend is vanaf 01 februari tot en met 01 februari 2023. De ontheffing
is verzonden op 9 februari 2022.
Ontheffing straatartiest
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een ontheffing heeft
verleend op grond van artikel 2.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor:
• Een ontheffing straatartiest ten behoeve van de filmopnamen van
‘The Take Over’. Tijdens deze scéne komen er hulpdiensten aan. De
ontheffing is van toepassing voor Kessler Park 1, 2288 GS Rijswijk en
is geldend gedurende 15 februari 2022 18:00 uur tot 16 februari 2022
01:00 uur. De ontheffing is verzonden op 11 februari 2022.
Meer info over onze wijkagenten is te vinden
via www.rijswijk.nl/politie/basisteamrijswijk

Gratis activiteiten van Expeditie
Rijswijk in de voorjaarsvakantie

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
Museum Rijswijk, gevestigd aan de Herenstraat 67 te Rijswijk. De
vergunning is verzonden op 4 februari 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 tent aan de Laan van Hofrust ter
hoogte van nummer 4 te Rijswijk. Dit ten behoeve van de Gemeenteraadsverkiezingen gedurende 15 maart en 16 maart 2022. De ontheffing is verzonden op 8 februari 2022.
• Het innemen van gemeentegrond door een ontheffing inname openbare grond voor het plaatsen van 15 borden op diverse plekken in de
gemeente Rijswijk. Dit ten behoeve van de Gemeenteraadsverkiezingen gedurende 7 maart tot en met 30 maart 2022. De ontheffing is
verzonden op 8 februari 2022.

Woon jij in Rijswijk en ben je tussen de 12 en 17 jaar? Goed nieuws!
Expeditie Rijswijk organiseert namelijk weer toffe activiteiten in de
voorjaarsvakantie! Van 28 februari tot 4 maart kun je een verschillende
workshops volgen, zoals een kookworkshop, een DJ-workshop of een
workshop glas in lood maken. Ook kun je weerwolven of verstoppertje
spelen bij Don Bosco en ontsnappen uit een escape room. Kijk voor
het programma op www.expeditierijswijk.nl en meld je (gratis) aan!

