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.

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

2-2022; zaaknummer: 2021121489082
Verlengde beslistermijn
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw + Werk of werkzaamheden uitvoeren Generaal Eisenhowerplein 109, 2288AG, het
afwijken van het bestemmingsplan voor het veranderen van de gevel
en het plaatsen van een terras; datum besluit: 18-2-2022; zaaknummer: 2021122289300

Met betrekking tot:

Aanslag gemeentelijke belastingen 2022 Aanslag gemeentelijke belastingen
Eind februari ontvangen zo’n 30.000 huishoudens en bedrijven in
Rijswijk een aanslag gemeentelijke belastingen 2022. De hoogte van
uw aanslag hangt onder andere af van of u eigenaar of alleen gebruiker
bent van de woning of (bedrijfs)pand én de waarde hiervan.
De tarieven voor 2022 zijn in november 2021 vastgesteld door de
gemeenteraad.
Op www.rijswijk.nl/belastingen leest u meer informatie over de belastingen op uw aanslag.
Taxatie van uw woning inzien op digitale belastingbalie
Vanaf het moment dat u het aanslagbiljet heeft ontvangen kunt u op
de digitale belastingbalie het taxatieverslag van uw woning inzien. Via
www.rijswijk.nl/belastingen logt u in op
de digitale belastingbalie.
Om de waarde van uw woning te bepalen, wordt deze vergeleken met
verkochte woningen. De verkochte woningen die als onderbouwing van
de waarde van uw woning zijn gebruikt, staan in het taxatieverslag. Deze
woningen hoeven niet precies hetzelfde te zijn als uw woning. Er wordt
onder andere rekening gehouden met verschillen in grootte van de woning, de tuin, aanbouwen, dakkapellen, bijgebouwen en het bouwjaar.
Vragen over WOZ-waarde van uw woning?
Maak een telefonische afspraak
Heeft u vragen over de WOZ-waarde of twijfelt u of de WOZ-waarde
klopt? Neem dan eerst contact met ons op voordat u bezwaar gaat maken. Maak een telefonische afspraak met een taxateur van de gemeente
Rijswijk. U kunt een afspraak maken op het moment dat u het beste
uitkomt. De taxateur belt u op het afgesproken tijdstip op, legt u uit hoe
de WOZ-waarde is bepaald en beantwoordt uw vragen. Het inschakelen van een extern bureau voor het maken van bezwaar is daarom niet
nodig. Wij kunnen u uitgebreid uitleg geven en adviseren over de te
volgen stappen.
Via de website kunt u eenvoudig een afspraak maken:
• Ga naar www.rijswijk.nl/afspraaktaxateur;
• Kies een datum en tijdstip;
• Vul uw gegevens in en klik na controle op bevestig;
• U ontvangt een e-mail met een afspraakbevestiging met verdere informatie over uw afspraak.

Aanvragen
• Activiteit: Kap, Julialaantje 2 , 2282NW, het kappen van 1 boom (esdoorn); ontvangstdatum: 9-2-2022; zaaknummer: WABO03014
• Activiteit: Inrit/Uitweg, P.C. Boutenslaan 201 , 2283EZ, het aanleggen van een inrit/uitweg; ontvangstdatum:11-2-2022; zaaknummer:
WABO03018
• Activiteit: Inrit/Uitweg + Kap, van Vredenburchweg 122 , 2283TE, het
kappen van 1 boom ( esdoorn) en het aanleggen van een inrit- uitweg;
ontvangstdatum:13-2-2022; zaaknummer: 2022021390410
• Activiteit: Bouw, Cornelia Schellingerlaan 23 , 2286MA, het
plaatsen van 2 dakkapellen in het voorgeveldakvlak; ontvangstdatum:14-2-2022; zaaknummer: 2022021490414
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw, Jaagpad 11 ,
2288AC, het afwijken van het bestemmingsplan voor het vergroten
van een woning middels een uitbouw; ontvangstdatum:14-2-2022;
zaaknummer: 2022021490417
• Activiteit: Bouw, Sir Winston Churchillln 1023 a , 2286AD, het
aanleggen van een brug; ontvangstdatum:14-2-2022; zaaknummer:
2022021490428
• Activiteit: Bouw, Princesselaan 10 , 2281AN, het vergroten van een
woning middels een uitbouw; ontvangstdatum:15-2-2022; zaaknummer: 2022021590441
• Activiteit: Bouw John F. Kennedylaan 216, 2285AG, het oprichten
van een educatiekas; ontvangstdatum: 17-2-2022; zaaknummer:
2022021790512

via het telefoonnummer (070) 326 19 81 (optie 1).
Uw aanslag betalen
Op het aanslagbiljet staat voor welke datum u de aanslag moet betalen.
Zonder automatische incasso betaalt u het totaalbedrag voor de vervaldatum. U kunt de aanslag ook met iDeal betalen op de digitale belastingbalie.
Wilt u toch liever in delen betalen? Regel dan eenvoudig automatische
incasso via
de digitale belastingbalie. Dit kunt u regelen vanaf het moment dat u de
aanslag heeft ontvangen. Meer informatie vindt u op onze website www.
rijswijk.nl/belastingen.
Kwijtschelding
Heeft u een inkomen wat rond of onder het bijstandsniveau ligt, dan
komt u mogelijk in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding. U
hoeft dan het hele bedrag of een gedeelte niet te betalen. Op de digitale
belastingbalie kunt u het kwijtscheldingsformulier invullen. Meer informatie over hoe kwijtschelding kunt aanvragen, vindt u op de website
www.rijswijk.nl/belastingen.

Weigering
• Activiteit: Bouw, Caan van Necklaan 1, 2281BA, het afwijken van het
bestemmingsplan voor het plaatsen van een terras; datum besluit: 14-

Waardestijging woning,
meer belasting betalen?

gelet op artikel 2:25a, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening voor Rijswijk 2021;
B E S L U IT E N :
1. aan te wijzen als openbare plaats in de zin van artikel 2:25a, tweede
lid, van de Algemene plaatselijke verordening, waar het verboden is
distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als roesmiddel te gebruiken,
voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik
voorwerpen of stoffen bij zich te hebben:
Het grondgebied van de gemeente Rijswijk;
2. Het uitvoeringsvoorschrift 16a/19 in te trekken;

Algemene Plaatselijke Verordening
Standplaats
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning hebben
verleend op grond van artikel 2.1.1. van de Verordening Fysieke Leegomgeving voor:
• Het innemen van een standplaats op het parkeerterrein van het Piramideplein te Rijswijk, dit ten behoeve van het plaatsen van een rijdend
bijkantoor van DSW Zorgverzekeraar, gedurende 10 februari 2022

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:

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 hiernaast).

• 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

rijswijk.nl of het formulier per post op te sturen naar Postbus 5305,
2280 HH Rijswijk t.a.v. Burgerzaken/Verkiezingen.
Door langs te komen bij de afdeling Burgerzaken van de
gemeente Rijswijk
Dit kan voor het aanvragen van een vervangende stempas tot vrijdag
11 maart 2022 17:00 uur binnen de normale openingstijden. Kijk voor
meer informatie over de openingstijden op www.rijswijk.nl/contact. U
kunt met of zonder afspraak langskomen. Als u een afspraak wilt maken,
doet u dit via www.rijswijk.nl/afspraak of door te bellen met het Klant
Contact Center van de gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14070.
Let op: na vrijdag 11 maart 2022 17.00 uur is er geen mogelijkheid meer
om een vervangende stempas aan te vragen. Zonder stempas kunt u niet
stemmen.

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.

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.

Activiteiten voor kinderen in de voorjaarsvakantie
Woon jij in Rijswijk? Goed nieuws! Gemeente Rijswijk, Haaglanden
Beweegt, De Ontdekkers, Don Bosco en Trias hebben de handen ineen
geslagen om jou een toffe voorjaarsvakantie te bezorgen en organiseren
in de voorjaarsvakantie leuke (gratis en betaalde) activiteiten! Zo kun
je bij Expeditie Rijswijk verschillende workshops volgen. Zoals een
kookworkshop, een DJ-workshop of een workshop glas in lood maken.
Of bouw jij je eigen knikkerbaan bij De Ontdekkers. Voor kinderen van

Vragen
Meer informatie over de Gemeenteraadsverkiezing 2022 in Rijswijk
vindt u op www.rijswijk.nl/verkiezingen en op www.elkestemtelt.nl.
Heeft u vragen over de verkiezingen? Neem dan contact op met het
Klant Contact Centrum van de gemeente Rijswijk via telefoonnummer
14 070 of stuur een e-mail naar verkiezingen@rijswijk.nl.

3. te bepalen dat dit besluit in werking treedt drie dagen na de bekendmaking.

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 op het grasveld aan de J.C. Van
Markenlaan te Rijswijk. Dit ten behoeve van een inloopmiddag over
het zonnepanelenproject van Ecorus gedurende donderdag 17 februari
2022 van 14:00 uur tot 18:00 uur. De ontheffing is verzonden op 15
februari 2022.
• Het innemen van gemeentegrond door een ontheffing inname openbare grond voor het plaatsen van zes sandwichborden aan lantaarnpalen
op diverse locaties in de gemeente Rijswijk. Dit ten behoeve van de
gemeenteraadsverkiezingen gedurende 1 maart tot en met 16 maart
2022. De ontheffing is verzonden op 15 februari 2022.
• Het innemen van gemeentegrond door een ontheffing inname openbare grond voor het plaatsen van negentien sandwichborden op diverse
locaties in de gemeente Rijswijk. Dit ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen gedurende 28 februari 2022 tot en met 19 maart
2022. De ontheffing is verzonden op 16 februari 2022.
• Het innemen van gemeentegrond door een ontheffing inname openbare grond voor het plaatsen van een schaftkeet aan de Generaal
Spoorlaan ter hoogte van nummer 161 te Rijswijk. Dit ten behoeve
het renoveren van de standleidingen. De ontheffing is geldend van 18
februari vanaf 08:00 uur tot en met 25 februari 2022 tot 17:00 uur. De
ontheffing is verzonden op 18 februari 2022.

Belangrijke informatie rondom het Coronavirus

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Rijswijk;

Verleende vergunningen
• Activiteit: Bouw Clavecimbellaan (ter hoogte kruising Paukensingel)
kad. H 962), het plaatsen van een afsluitbare container; datum besluit:
11-2-2022; zaaknummer: 2022012890094
• Activiteit: Handelen in strijd met regels RO + Bouw Haagweg 113
- 115, het vergroten van een woning; datum besluit: 15-2-2022;
zaaknummer: 2021111886645

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.

Ontvangst stempas voor de Gemeenteraadsverkiezing 2022

Heeft u uw stempas niet ontvangen, of bent u deze kwijt?
U ontvangt uw stempas uiterlijk 2 maart 2022. Heeft u geen stempas
ontvangen, bent u deze kwijt of is deze erg beschadigd? Dan kunt u
een nieuwe stempas aanvragen. Uw oude stempas is dan niet meer
geldig. Het aanvragen van een nieuwe stempas kan tot en met 11
maart 2022 17.00 uur. Dit kan op twee manieren:
Via een aanvraagformulier voor een vervangende stempas
• Dit formulier vraagt u aan bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Rijswijk. Dit kan:
via de website www.rijswijk.nl/verkiezingen. Klik op ‘Vervangende stempas’. Op deze pagina staat een link naar het formulier.
door te bellen naar het Klant Contact Center van de gemeente
Rijswijk via telefoonnummer 14070. U ontvangt het formulier vervolgens thuis per post.
• U vult het formulier in en stuurt het terug naar de gemeente. Dit kan
door een kopie van het formulier te e-mailen naar verkiezingen@

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.

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 bij de Schoolstraat ter hoogte van
nummer 18 te Rijswijk. De ontheffing is geldend van 10 februari 2022
en met 31 december 2022. De ontheffing is verzonden op 15 februari
2022.

Meer info over onze wijkagenten is te vinden via www.rijswijk.nl/politie/basisteamrijswijk

Telefonisch een afspraak maken
Plant u liever telefonisch een afspraak in? Neem dan contact met ons op

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen.
Bij de Gemeenteraadsverkiezingen kiest u de leden van de gemeenteraad in Rijswijk. Als u mag stemmen krijgt u een stempas thuisgestuurd. Deze stempas heeft u nodig om te kunnen stemmen.

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.

t/m 31 december 2022, op woensdagen van 12:45 tot 13:45 uur. De
vergunning is verzonden op 15 februari 2022.

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

Przybylski, K.
27-1-1985
Kromotaroeno, P.S.K. 12-12-1987
Baali, A.
8-7-2016
van der Pas, S.
25-10-1996
Todorova, R.D.
4-2-1981

Datum
besluit

Uitschrijven
naar

15-2-2022
16-2-2022
16-2-2022
18-2-2022
21-2-2022

Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

4 tot 12 jaar organiseert Don Bosco op 1, 2 en 3 maart het Kampioenenbos. En ben je ouder dan 12 jaar? Kom dan naar de ‘Valentine disco’ of
kom een potje lasergamen of trefballen. Bij Trias zing, dans of speel je
mee met Musicaldag, Urban Dance, TikTok Dance en Urban Art.
Ben je er ook bij?
Kijk voor meer informatie op www.rijswijk.nl/voorjaarsvakantie2022 .

Vanaf vrijdag 25 februari
Nederland weer open
Vanaf 25 februari gelden weer de normale openingstijden en nemen we
afscheid van:
• het coronatoegangsbewijs (3G) op locaties waar minder dan 500
mensen binnen zijn;
• de verplichte 1,5 meter afstand;
• het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in de horeca, in het
onderwijs of in de winkel;
• een maximaal aantal bezoekers en een vaste zitplaats in bijvoorbeeld
de horeca.
Dat betekent dus dat ook de grote nachtclubs, discotheken, festivals en
evenementen weer onbeperkt opengaan. Op plekken binnen waar meer
dan 500 mensen bij elkaar komen en hier geen vaste zitplaats hebben,
bijvoorbeeld in de nachthoreca of op festivals, moet iedereen een negatieve testuitslag laten zien. Dit geldt niet voor doorstroomlocaties zoals
beurzen en congressen.
Om kwetsbare mensen de mogelijkheid te bieden om veilig te reizen,
blijft het ook vanaf 25 februari nog verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer en op de luchthaven.

Tijdelijke GGD locatie in
de Broodfabriek is opgeheven
Wilt u weten waar u terecht kunt voor vaccinatie of een boosterprik in de
regio Haaglanden? Kijk dan op: www.ggdhaaglanden.nl

