
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Burchtplein 8, het uitbouwen van de woning

• Charlottestraat 7, het vernieuwen van de hekken

• Deijlerweg 26, het maken van een uitweg in de voortuin

• Herenweg 1, het schilderen van het pand

• Molenstraat 23, het aanvragen van een woonvergunning

• Narcislaan 29, het plaatsen van een uitbouw en een dakkapel

• Oostdorperweg 72, het kappen van twee bomen

• Plein 1, het restaureren van de stoep Baljuwhuis

• Poortlaan 2, het kappen van een boom

• Seringenlaan 42, het vervangen van de kozijnen

• Slingerweg 4, het kappen van een boom

• Stoeplaan 11, het ombouwen van de woning

• Storm van ‘s-Gravesandeweg 85, het maken van een uitbouw

• Wassenaarse Slag, plaatsen webcam-paal en breedbandverbinding 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Deijlerweg 159, het laten plaatsen van een hobbykas

• Deijlerweg 159, het plaatsen van een nieuw tuinhuisje

• Eikendael 9, het kappen van bomen

• Klingelaan 24, het verbouwen van de woning

• Oostdorperweg 61, het verbouwen van de woning

• Vijverweg 13, het kappen van bomen

• Waalsdorperlaan 4B, het kappen van negen bomen

• Zijllaan 31, het kappen van drie bomen

Verkeersbesluit
•  Deijlerweg, reserveren parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen 

Verleende evenementenvergunningen
• voor de Berkheistraat aan de Brandweer voor 11 juli 2020, diverse activiteiten

•  voor het houden van een zeepkistenrace op 14 juni 2020 in Clingendael door de 

bewonersvereniging Benoordenhout

Overige besluiten van algemene strekking
• Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris, gemeente Wassenaar

Commissievergaderingen in Raadhuis De Paauw

Commissie Fysieke Leefomgeving, maandag 16 maart, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:

• Burgerinitiatief ‘twee stokstaartjes’ (advies van het college)*

• Instemmen Nota van uitgangspunten Groene zone Valkenburg*

• Informatiebrief 008 Motie Bouwplannen*

Commissie Bestuur & Middelen, dinsdag 17 maart, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:

• Nota activabeleid*

• Intrekking vier baatbelastingverordeningen*

Commissie Sociaal Domein, woensdag 18 maart, aanvang 20.00 uur
Op de agenda onder andere:

• Wijziging normbedragen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 

gemeente Wassenaar*

Spreekrecht: over de met * aangegeven agendapunten kan worden ingesproken. 

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffi e op de 

dag van de vergadering vóór 12.00 uur, tel. 070-5122485/5122217. 

Meer informatie: Kijk voor de complete agenda’s en de bijbehorende stukken op 

www.wassenaar.nl/gemeenteraad.

BEKENDMAKINGEN

Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen. De volledige bekendmaking 

vindt u in het elektronisch gemeenteblad op www.offi cielebekendmakingen.nl.

E-mailservice of App Over uw buurt
Met de e-mailservice of app ‘Over uw buurt’ kunt u bekendmakingen bij u in de 

buurt of de hele gemeente digitaal ontvangen. Meer informatie en inschrijven kunt 

u via www.overuwbuurt.overheid.nl.

Wilt u de gepubliceerde bekendmakingen inzien?
•  De gepubliceerde omgevingsvergunningen kunt u digitaal inzien. U kunt dit 

aanvragen via www.wassenaar.nl/digitaalinzien.

•  Neemt u voor het inzien van alle overige bekendmakingen contact op via 

telefoonnummer 14070.

Bezwaartermijn
Burgemeester en wethouders informeren u hierbij over de wettelijke bezwaartermijn. 

Voor het bepalen van de bezwaartermijn is uitsluitend en alleen de publicatie in het 

digitale Gemeenteblad bepalend. De daar vermelde verzenddatum van het besluit of 

de publicatiedatum bepaalt de laatste dag van de bezwaartermijn. Deze bedraagt zes 

weken. De dag van publicatie in deze krant is niet bepalend. U vindt het 

Gemeenteblad op www.offi cielebekendmakingen.nl. Hier geldt landelijke wetgeving.

COLOFON

U vindt bijna alle offi ciële berichten van de gemeente Wassenaar terug op internet. 

Als extra dienstverlening treft u in de gemeenterubriek een kort overzicht aan van 

de op internet in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant geplaatste offi ciële 

berichten van de gemeente. Het overzicht wordt met zorg gemaakt. Er kunnen 

echter geen rechten worden ontleend aan het ontbreken van een bericht in het 

overzicht. Kijk voor meer informatie op www.wassenaar.nl/bekendmakingen.

Duurzaam idee? Breng het verder! 

Lees meer op de pagina lokale energiestrategie 

www.wassenaar.nl/les

woensdag 11 maart t/m woensdag 18 maart 2020
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SPREEKUREN WETHOUDERS  sociaal domein, ruimtelijke ontwikkeling en financiën

Locatie: Openbare Bibliotheek, Langstraat 40

Maandag 23 maart 16.30-17.30 uur Wethouder Inge Zweerts de Jong participatie, jeugd en sport

Wethouder Lia de Ridder zorg, volkshuisvesting, cultuur, onderwijs, duurzaamheid en burgerparticipatie

Dinsdag 24 maart 16.30-17.30 uur Wethouder Caroline Klaver- Bouman economische ontwikkeling, verkeer en vervoer

Wethouder Kees Wassenaar wonen, ruimtelijke ordening, cultureel erfgoed

Wethouder Hubert Schokker financiën, dienstverlening en sporthal

Hoe kan ik mij aanmelden?
U kunt zich aanmelden via www.wassenaar.nl/spreekuurwethouders of via telefoonnummer 14070. Na uw aanmelding wordt contact met u opgenomen om de 
exacte tijd met u te bespreken. Aanmelden kan tot 19 maart.


