
Aangevraagde omgevingsvergunningen
•	 Clematislaan	6,	het	kappen	van	vier	bomen	

•	 Prinsenweg	59,	het	toevoegen	van	een	dubbele	deur	in	de	zijgevel	op	de	begane		 	

	 grond	

•	 Schouwweg	10A,	het	vernieuwen	van	de	schuur	en	het	vervangen	van	de	kozijnen	in		

	 de	voorgevel	

•	 Theo	Mann	Bouwmeesterpad,	het	plaatsen	van	een	ballonhal	

•	 Van	Calcarlaan	48,	het	vervangen	van	het	hekwerk

•	 Van	Duivenvoordelaan	91,	het	uitbouwen	van	de	woning	aan	de	voorgevel

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning
•	 Havenstraat	9,	het	maken	van	een	dakopbouw	

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
•	 Generaal	Winkelmanlaan	88,	het	plaatsen	van	een	unit	voor	de	airco	installatie	

•	 Oostdorperweg	61,	het	maken	van	een	dakopbouw	

•	 Schout	bij	Nacht	Doormanlaan	19,	het	maken	van	een	nieuwe	berging	

Verleende evenementenvergunningen 
•	 voor	de	Puur	Natuurmarkt	op	diverse	zaterdagen	in	2020	in	de	Van	Hogendorpstraat		

	 e.o.

•	 aan	de	Lions	Wassenaar	de	Pauw	voor	het	houden	van	de	Lions	Lentefair	op	zondag		

	 17	mei	2020	aan	de	Katwijkseweg	19a

•	 voor	het	houden	van	de	Clingendaelcross	op	29	maart	2020	door	de	Hague	Road		 	

	 Runners

Kennisgeving incidentele festiviteit
• van	de	Lawn	Tennisclub	Oud	Wassenaar	voor	de	locatie	Groen	van	Prinstererlaan	5		

	 op	20	juni	2020

BEKENDMAKINGEN 

Hieronder	staat	een	overzicht	van	de	bekendmakingen.	De	volledige	bekendmaking	

vindt	u	in	het	elektronisch	gemeenteblad	op	www.officielebekendmakingen.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.officielebekendmakingen.nl.	Hier	geldt	landelijke	wetgeving.

COLOFON

U	vindt	bijna	alle	officiële	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	officiële	

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.

Gemeente Wassenaar op Facebook 

Like	gemeente	Wassenaar	op	Facebook	en	ontvang	zo	leuke	weetjes	over	de	gemeente,	

activiteiten	die	georganiseerd	worden	en	bekijk	mooie	foto’s	van	het	vroegere	Wassenaar.	

Wilt	u	ons	iets	laten	weten?	Dat	kan	ook	via	de	Facebookpagina	van	de	gemeente.

Beschikkingen
• Uitschrijving	uit	de	Basisregistratie	Personen	per	10	februari	2020

•	 Voorgenomen	uitschrijving	uit	Basisregistratie	Personen	per	10	maart	2020

Verkeersbesluiten
• Hangarweg,	reserveren	van	parkeerplaatsen	voor	het	opladen	van	elektrische

	 voertuigen	

•	 Van	Heeckerenstraat,	reserveren	parkeerplaats	ten	behoeve	van	deelauto

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Anemonenweg 17, het kappen van een boom

• Backershagenlaan 5, het kappen van bomen

• Deijlerweg 159, het plaatsen van een hobbykas

• Deijlerweg 159, het slopen en bouwen van een tuinhuisje

• Dokter Duetzlaan 20, het kappen van twee bomen

• Konijnenlaan 53A, het kappen van vijftien bomen 

• Langstraat 4, het maken van een carport en een bovenwoning

• Louisestraat 76, het kappen van een boom

• Middelweg 50, het maken van een dakopbouw 

• Oude Waalsdorperweg 63, het kappen van vier bomen

• Tulpweg 16, het aanpassen van de dakconstructie 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Anemonenweg 47, het realiseren van een constructieve wijziging 

• Clematislaan 3, het kappen van een boom

• Lodesteijnstraat 21, het plaatsen van dakkapellen

• Meijendelseweg 3A, het kappen van een boom 

• Van Duivenvoordelaan 48, het vervangen van de kozijnen in de voorgevel

• Vinkelaan 20A, het bouwen van een woning

Verleende evenementenvergunning
•  Aan de werkgroep Wassenaarse Passion 2020 voor het houden van een processie op 29 

februari 2020 en musicalvoorstellingen in de Jozefkerk, Parklaan op 3, 4 en 5 april 2020

•  Houden van een open dag door de Veiligheidsregio Haaglanden op 11 juli 2020 op de 

Berkheistraat

Verleende ontheffi ng sluitingstijden
• Rickies Feest, Kerkstraat 5 voor 26 op 27 april 2020 tot 02.30 uur

Verleende exploitatievergunning
• ’t Hoekje, Berkheistraat 48

Verleende drank- en horecavergunning
• ’t Hoekje, Berkheistraat 48

Overige besluiten van algemene strekking
• Aanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet

• Aanwijzingsbesluit toezichthouder sociaal domein

•  Besluit van de burgemeester van de gemeente Wassenaar houdende volmacht voor 

het vertegenwoordigen van de gemeente als werkgever van de griffi er en het perso-

neel van de griffi e

•  Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende delegatie 

bevoegdheden (Delegatiebesluit werkgeverschap raad Wassenaar 2020)

Verkeersbesluiten
• Groot Hoefi jzerlaan, reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen

• Havenkade, reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen 

• Rijksstraatweg, reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen 

• Van Polanenpark, aanwijzen kentekengebonden gehandicaptenparkeerplaats

Diversen

Veiligheidsavond maandag 16 maart
Waar en op welk tijdstip worden de meeste woninginbraken gepleegd in Wassenaar? 

Op welke wijze wordt er ingebroken? Wat kan ik doen om een woninginbraak te voor-

komen? Hoe kan ik lid worden van een WhatsAppbuurtpreventiegroep? 

Antwoorden op de bovenstaande vragen krijg u tijdens de veiligheidsavond op maandag 

16 maart. Daarnaast kunt u met al uw vragen terecht bij de woningbouwverenigingen, 

team handhaving van gemeente Wassenaar en de wijkagent. Ook wordt het project 

WhatsAppbuurtpreventie geëvalueerd met de aanwezige WhatsAppbeheerders. 

U bent op 16 maart van harte welkom op het politiebureau aan de Hofcampweg 102. 

De avond start om 19.30 (inloop 19.15 uur) en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

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 4 maart t/m woensdag 11 maart 2020
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woensdag	18	maart	t/m	woensdag	25	maart	2020
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