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Dit is een publicatie van de gemeente Rijswijk. Voor meer informatie over de gemeente kunt u terecht op www.rijswijk.nl of bij de balie publieksvoorlichting in het stadhuis,
Bogaardplein 15 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.00 uur). U kunt met al uw vragen bellen met tel. 14 070.
Aanmelden voor de digitale Rijswijk RegelRecht kan via www.rijswijk.nl. Heeft u vragen over deze gemeenterubriek? Stuur een mail naar: rijswijkregelrecht@rijswijk.nl.

Dag van de Duurzaamheid – 10 oktober 2013
Voor het derde jaar wordt vandaag,
10 oktober 2013, De Dag van de
Duurzaamheid gehouden, een
landelijk initiatief van Urgenda. Dat
is een onafhankelijke stichting die
Nederland duurzamer wil maken.
Rijswijk sluit zich van harte aan bij
dit initiatief.
Duurzaamheid is een breed begrip, maar

het komt er in het kort op neer dat in een
duurzame wereld mens, milieu en economie
met elkaar in evenwicht zijn. Concrete voorbeelden zijn onder meer: minder CO2-uitstoot, energiezuinig bouwen met duurzame
materialen, biologisch geproduceerd voedsel, woningisolatie of gebruik van duurzame
energiebronnen, zoals zon en wind.
Op deze dag willen de initiatiefnemers vooral
bereiken dat heel veel mensen geïnspireerd

aan de slag gaan met duurzaamheid.
Meer informatie:
www.dagvandeduurzaamheid.nl

Wat en wie vindt u op de informatiemarkt?
Bespaar energie met de Woonbond!
Bij het kennis- en adviescentrum Woonbond kunt u terecht
met al uw vragen rond energiebesparing. Van alle woonlasten
is energie veruit het meest in prijs gestegen. En dat gaat maar
door. De Woonbond adviseert huurders over te nemen maatregelen. Want u kunt zelf al veel doen om de rekening te verlagen.
Stap over, bijvoorbeeld, op spaarlampen. Duurder in aanschaf,
maar ze gaan veel langer mee en gebruiken minder energie

Ernst Vuyk – energiebesparing en duurzame
energie in huis
Ernst geeft naast zijn presentatie op de informatiemarkt ook advies over energiebesparing
en duurzame energie in uw woning. Hij noemt
zichzelf ervaringsdeskundige (hij heeft zijn eigen
huis compleet duurzaam ‘gemaakt’) en is in het
dagelijks leven adviseur rond energiebesparing.
Bezoekers, zowel huurders als woningeigenaren,
kunnen hem alles vragen over wat je zelf kunt
doen om energie te besparen in huis. Ook weet
hij waar je eventueel subsidie kunt krijgen en geeft hij
praktische tips over bijvoorbeeld een energiescan voor
uw huis.
U ontvangt informatie over
een energiescan voor uw
huis, die u thuis nog eens op
uw gemak kunt nalezen.

Energiebesparing
voor eigenaren van
appartementen/VVE’s
Wilt u als eigenaar van een appartement of vertegenwoordiger van een Vereniging van Eigenaren meer
weten over energiemaatregelen en wie u daarbij kan
ondersteunen? Maak dan kennis met de mensen van
VVE Balie uit Den Haag. Ze vertellen wie ze zijn en
wat ze doen en wat ze voor u kunnen betekenen. Wat
zijn de rechten en plichten van eigenaren en VVE’s?
Verduurzamen, hoe pak je dat aan? De gemeente
Rijswijk werkt nauw samen met VVE-balie. Afhankelijk van de behoefte kunnen we een samenwerking
aangaan. Laat hen
en ons dus vooral
weten waar u behoefte aan hebt!

zodat u die aanschafprijs al snel hebt terugverdiend. Ook vertelt
de bond over nut en noodzaak, van goede ventilatie. U kunt een
toetslijst ventilatie meenemen naar huis.
Ook kan de Woonbond helpen bij het aangaan van een gesprek
met de verhuurder over te nemen energiebesparende maatregelen.
www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl

3% rentekorting op
duurzaamheidslening

De gemeente biedt woningeigenaren in Rijswijk de kans om met 3%
rentekorting energiemaatregelen te nemen. Energiebesparende maatregelen zijn niet alleen goed voor het verlagen van uw energiekosten,
maar geven ook meer comfort. Wat houdt zo’n lening in? Komt u
daarvoor in aanmerking? En wat moet u daarvoor doen? We leggen
het graag uit tijdens de informatiemarkt. Bent u niet in de gelegenheid
vanavond langs te komen, dan vindt u alle informatie ook op:
www.rijswijk.nl/duurzaam/duurzaamheidslening.

Wijkvereniging Leeuwendaal

Wijkgerichte aanpak
in samenwerking met
de bewoners
In de wijk Leeuwendaal startte de gemeente in samenwerking met de
wijkvereniging van Leeuwendaal een campagne over energiebesparende maatregelen in woningen. In deze wijk staan namelijk veel woningen
uit het begin van de vorige eeuw. We benaderden gezamenlijk woningeigenaren en na een (wijk)analyse adviseerden we over energiebesparing. Ook onderhandelden we over gunstige tarieven. De actie sloeg
aan. Begin deze maand startten we samen met bewonersorganisatie De
Strijp eenzelfde wijkgerichte campagne, waarvoor het initiatief overigens vanuit de wijk zelf kwam.
Zowel de wijkvereniging Leeuwendaal (‘Leeuwendeel’) als die van De
Strijp (VBS/De Strijp) zijn aanwezig om hun ervaringen met u te delen.

Informatie en advies op het stadhuis
Rijswijk organiseert vanavond een informatieve bijeenkomst over energiebesparing en
duurzame energietechnieken. Tijdens deze bijeenkomst is veel ruimte voor het delen van
kennis en persoonlijke vragen. De avond is bestemd voor huurders en woningeigenaren.
Het programma
19.00 uur start informatiemarkt
19.30 uur welkomstwoord door duurzaamheidswethouder Dick Jense
19.35 uur presentatie ‘energiebesparing en duurzame energie in huis’ door Ernst Vuyk,
ervaringsdeskundige en adviseur
20.00 uur informatiemarkt
21.30 uur einde
Locatie: stadhuis, Bogaardplein 15.
Graag tot vanavond!

Duurzaamheidspaviljoen
RijswijkBuiten open
Het duurzaamheidspaviljoen
RijswijkBuiten is eerder vandaag,
tijdens de landelijke Dag van de
Duurzaamheid, officieel geopend
door wethouder Dick Jense (Stadsbeheer, Verkeer en Vervoer, Sport
en Groen) en Lodewijk Hoekstra,
bekend van het TV-programma
Eigen Huis en Tuin en vriend van
RijswijkBuiten.
Van meet af aan heeft de gemeente heel hoge
ambities op het gebied van duurzaamheid
in RijswijkBuiten. Ambities die zij ook waarmaakt. Onder andere door de toepassing van
een innovatief energiesysteem. Daarbij is
voor RijswijkBuiten een energiecontract ontwikkeld die uniek is in Nederland en volledig
goedgekeurd door Vereniging Eigen Huis.
Energieneutraal
Nieuw in RijswijkBuiten zijn de eerste 5
energieneutrale woningen. Alle woningen
van De Tuinen van Sion worden gerealiseerd
met een EPC van 0,0. Dankzij de subsidie
die vanuit het programma ‘De Energiesprong’ beschikbaar is gesteld, is het gelukt
om 5 woningen volledig energieneutraal te
maken. Hiervoor is gebruik gemaakt van
o.a. extra zonnepanelen, warmtepompen met
gelijkstroompompen, A+++ apparatuur en
een standby-killer.
De bewoners van deze woningen kunnen
daardoor rekenen op een energienota
van € 0,-!
RijswijkBuiten is ook duurzaam door de
toepassing van bijvoorbeeld duurzame
openbare verlichting.
Het bijzondere van het project is dat de
LED-verlichting is uitgerust met het slimme
regelsysteem CityTouch, waarmee de

verlichting
op afstand
bestuurd en
ingelezen
kan worden.
Hierdoor kan
vrijwel elke
lantaarnpaal
afzonderlijk
bediend
worden, wat veel energie bespaart en het
onderhoud vereenvoudigt.
Licht op maat
Het structureel intelligent maken van de
openbare verlichting stelt de gemeente in
staat om de openbare verlichting beter af te
stemmen op de wensen van gebruikers van
de openbare ruimte. Voorbeelden hiervan
zijn:
• "Licht op maat": meer of minder licht in
de straat naar gelang de sociale behoeftes van de inwoners;
• Energie besparing door dimmen op rustige momenten in de nacht;
• Verlichting sfeervol afstemmen op koopavonden en horecabezoek;
• Veiligheid verhogen bij calamiteiten: de
politie kan zorgen voor meer licht als er
iets aan de hand is.
Daarnaast meldt de slimme verlichting zelf
defecten en hoeft de gemeente niet meer te
schouwen of te wachten totdat burgers een
defect melden.
Het Duurzaamheidspaviljoen is geïntegreerd
in het informatiecentrum RijswijkBuiten (Van
Rijnweg 3b) waar diverse elementen op het
gebied van duurzaamheid worden toegelicht;
niet alleen gericht op energie, maar ook op
diverse elementen zoals tuin en interieur.

Wat doet de gemeente?
Rijswijk wil over zeven jaar CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat we veel maatregelen nemen die leiden tot een schoner, groener en milieuvriendelijker gemeente.
Duurzaamheid heeft veel kanten. Uit de ‘duurzaamheidsagenda 2020: op weg naar een
duurzaam’ Rijswijk volgen vier kernthema’s: wonen, bouwen, mobiliteit en ondernemen.
Op deze onderwerpen zoekt de gemeente samenwerking met belanghebbenden en betrokkenen.
Kijk voor meer informatie hierover op www.rijswijk.nl/duurzaamheid.

donderdag 10 oktober 2013

Informatie-bijeenkomst Hoornbrug op 15 oktober

Op 15 oktober geven wij u graag de mogelijkheid om kennis te nemen van de laatste wijzigingen van de plannen
van de Hoornbrug. U bent tussen 19:00 en 20:30 uur uitgenodigd om via vrije inloop op het Stadhuis het ontwerp
te bekijken en vragen hierover te stellen

Openbare bekendmakingen
Raadsbesluiten

Raadsbesluiten

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering
van 1 oktober 2013 een ontwerpbesluit genomen tot onttrekking aan de openbaarheid
van de volgende weggedeelten, als bedoeld
in artikel 9 van de wegenwet:

De gemeenteraad van Rijswijk heeft in zijn
vergadering van 1 oktober 2013 besloten tot:

1.	de Middendorpweg ter hoogte van huisnummer 1b;
2.	de Middendorpweg ter hoogte van huisnummers 1 tot 4;
3.	de Middendorpweg ter hoogte van huisnummers 4 tot 6;
4.	de Van Rijnweg tussen huisnummer 3
en de Middendorpweg;
Conform de bij deze besluiten behorende
tekeningen.
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 10 oktober
gedurende 6 weken ter inzage bij de balie
publieksvoorlichting (zie kader er inzage).
Ingevolge artikel 3.15 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden een
zienswijze indienen bij:
Bovengenoemd besluit is bekendgemaakt
op 10 oktober door publicatie in de gemeenterubriek Rijswijk RegelRecht in
Groot Rijswijk. Tevens is de verordening
(geconsolideerd of geplaatst) in de centrale
voorziening decentrale regelgeving (CVDR).
Deze is te raadplegen via www.wetten.nl.
Ook kunt u via de publieksbalie tegen betaling een afschrift van het besluit verkrijgen.

1.	Vaststelling van de Verordening Langdurigheidstoeslag 2013;
2.	Vaststelling van de Verordening Toeslagen en Verlagingen 2013;
3.	Intrekking van de Verordening Langdurigheidstoeslag 2012 per datum dat
de Verordening Langdurigheidstoeslag
2013 in werking treedt;
4.	Intrekking van de Verordening Toeslagen
en Verlagingen 2012 per datum dat de
Verordening Toeslagen en Verlagingen
2013 in werking treedt.
Het besluit treedt in werking met ingang van
de derde dag na bekendmaking. .
Bovengenoemd besluit is bekendgemaakt
op 10 oktober 2013 door publicatie in de
gemeente Rubriek Rijswijk RegelRecht in
Groot Rijswijk. Tevens is de verordening
(geconsolideerd of geplaatst) in de centrale
voorziening decentrale regelgeving (CVDR).
Deze is te raadplegen via www.wetten.nl.
Ook kunt u via de balie publieksvoorlichting
tegen betaling een afschrift van het besluit
verkrijgen (zie kader ter inzage).

Omgevings
vergunningen
Met betrekking tot:

Activiteit: Kap, Oranjelaan 5, 2281 GA,
kappen van twee bomen in achtertuin, ontvangstdatum: 24 september; zaaknummer:
2013090567
Activiteit: Kap, Sir Winston Churchilllaan 289, 2288 DB, kappen van een boom,
ontvangstdatum: 24 september; zaaknummer: 2013090575
Activiteit: Aanleg (uitvoeren werk of
werkzaamheden), Kadastrale sectie
I 2147, nabij Zwethzone RijswijkBuiten, 2286 KC, het aanleggen van een nieuw
fietspad, kleischelpenpad, kabels en leidingstrook, ontvangstdatum: 26 september;
zaaknummer: 2013090642
Activiteit: Kap, Breebaartlaan 70, 2286
RP, kappen van een groep coniferen/naaldbomen, ontvangstdatum: 28 september;
zaaknummer: 2013090683
Activiteit: Bouw, Regentesselaan 20,
2281 VE, uitbreiden van dakopbouw, ontvangstdatum: 28 september; zaaknummer:
20131o0135
De publicatie van deze aanvragen heeft
uitsluitend een informatief karakter. Het
indienen van zienswijzen respectievelijk bezwaar- of 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.

Aanvragen
De volgende aanvragen voor omgevingsvergunning zijn tussen 24 september en
4 oktober ontvangen:

Verleende
vergunningen
Reguliere procedure

Ter Inzage
Daar waar in de gemeenteberichten ‘ter inzage’ genoemd wordt, betekent het dat de
bijbehorende stukken zijn in te zien bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het
Stadhuis aan het Bogaardplein 15. De balie is op werkdagen geopend van 08.30 tot
14.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. Houd u er rekening mee
dat inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld belastingen, bouwvergunningen e.d. op
donderdagavond niet kunnen worden beantwoord omdat de vak-afdelingen gesloten zijn.

•	Activiteit: Bouw, Einsteinlaan 5,
2289 CC, plaatsen van geveldoekreclame, datum besluit: 26 september;
zaaknummer: 2013070226
•	Activiteit: Bouw, Laan van Zuid
Hoorn 70, 2289 DE, plaatsen van
reclame op pand, datum besluit: 26
september; zaaknummer: 2013080143
•	Activiteit: Bouw, Lindelaan 5, 2282
EL, vergroten van woning, datum
besluit: 26 september; zaaknummer:
2013080205
•	Activiteit: Bouw, Laan van Zuid

Hoorn 165, 2289 DD, plaatsen can een
drietal gevelreclames, datum besluit: 26
september; zaaknummer: 2013080371
•	Activiteit: Bouw, Bogaardplein 5,
2284 DP, plaatsen van reclame-uitingen,
datum besluit: 27 september; zaaknummer: 2013080670
•	Activiteit: Bouw, Lange Kleiweg 34,
2288 GK, plaatsen van (licht)reclame
op gevel, datum besluit: 26 september;
zaaknummer: 20130387
•	Activiteit: Bouw, Lange Dreef 215, 2285
KC, vergroten van woning middels een
achteruitbouw, datum besluit: 3 oktober;
zaaknummer: 20130090390
•	Activiteit: Kap, Ds. Van den Boschlaan 74, 2286 PM, kappen van 2
bomen in voortuin, datum besluit: 3
oktober; zaaknummer: 2013090210
•	Activiteit: Bouw, Karel Doormanlaan 247, 2283 AN, plaatsen van dakkapel in voor- en achtergeveldakvlak,
datum besluit: 4 oktober; zaaknummer:
2013080572

Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69.
Voor informatie over omgevingsvergunning:
www.rijswijk.nl (zoek op thema omgevingsvergunning).

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.

De vergunningen liggen vanaf vandaag voor
iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting
(zie kader ter inzage).
Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes
weken na de datum waarop de vergunning
is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester
en wethouders, postbus 5305, 2280 HH
Rijswijk.

Uit de gemeenteraad

Vragen van raadsleden
De fractie van Gemeentebelangen Rijswijk heeft onlangs vragen van raadsleden
ingediend over Avalex. De vragen en de antwoorden staan op de website van de gemeenteraad:
www.rijswijk.nl/raadsplein.

Agenda fora
De agenda’s voor de forumvergaderingen van dinsdag 15 oktober staan op de website
van de gemeenteraad: www.rijswijk.nl/raadsplein. Daar kunt u ook informatie vinden
over het spreekrecht bij de vergaderingen. Het plenaire forum begint om 20.00 uur en
vindt plaats in het stadhuis, Bogaardplein 15.

