
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Buurtweg 90, het vervangen van de huidige parkeerplaats P2 en het plaatsen van

 een geluidswand

• Groot Hoefi jzerlaan 19, het plaatsen van een fi etsenstalling

• Konijnenlaan 2, het vervangen van een bijgebouw

• Konijnenlaan 40, het kappen van een boom

• Prins van Wiedlaan 40, het plaatsen van zonnepanelen

• Van Bergenlaan 19, het kappen van een boom

• Van Cranenburchlaan 12, het kappen van een boom

• Van Polanenpark 45, het bouwen van een extra bijgebouw

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Eikendael 30, het kappen van een boom

• Hugo de Grootstraat 26, het kappen van vijf bomen

• Kievietslaan 26, het maken van een aanbouw

• Lange Kerkdam 97, het plaatsen van veluxramen

• Poortlaan 2, het kappen van een boom

• Rijksstraatweg 292, het kappen van bomen

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Hofl aan 14, het kappen van een boom

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Rijksstraatweg 392, het restaureren van Villa Eikenrode

• Slingerweg 4, het kappen van een boom 

Beschikkingen
• Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden 26 maart 2020

• Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen per 10 maart 2020

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.

Dienstregeling OV 2021 

Onlangs zijn de nieuwe OV (concept)vervoerplannen bekend gemaakt. Hierin staat hoe 

bus, tram en metro gaan rijden in de regio Haaglanden in 2021. U kunt de plannen vin-

den op www.wassenaar.nl.

Commissie- en raadsvergaderingen de 
komende periode

De komende periode verlopen de activiteiten van de gemeenteraad van Wassenaar 
anders dan gebruikelijk. Vanaf 21 april komen hier op de dinsdagavonden pre-       
sentaties over concrete onderwerpen voor terug. 

Presentaties via livestream te volgen
De presentaties worden gegeven door de portefeuillehouders en de betreffende 

beleidsambtenaar en via de livestream te volgen. De raads- en commissieleden die inge-

logd zijn, kunnen vragen stellen naar aanleiding van de presentatie aan de portefeuille-

houder en de betreffende ambtenaar. De onderwerpen komen later terug in commissie

en raad. 

Kijk voor actuele informatie over de presentaties op www.wassenaar.nl/gemeenteraad.

19 en 20 mei raadsvergadering
Op 19 en 20 mei is er een raadsvergadering, waar raadsleden aan deelnemen en er geen 

toehoorders worden toegelaten. Dit in het kader van de overheidsmaatregelen met

betrekking tot de pandemie. Er wordt een voorlopige agenda van deze tweedaagse raad 

gepubliceerd. Dat betekent, dat er in de aanloop naar deze vergadering nog veranderin-

gen mogelijk zijn. 

Wat dit concreet betekent leest u op www.wassenaar.nl/gemeenteraad.

De raadsvergaderingen zijn via livestream te volgen, er kan geen publiek  aanwezig zijn. 

Inspreken blijft mogelijk. Er wordt een beroep op de insprekers gedaan om hun 

inspreektekst schriftelijk (op tijd) aan te leveren en niet fysiek te komen.

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 ontheffing 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 griffier en het perso-

neel van de griffie

• Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende delegatie 

bevoegdheden (Delegatiebesluit werkgeverschap raad Wassenaar 2020)

Verkeersbesluiten
• Groot Hoefijzerlaan, 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.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.

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

10 woensdag 22 april t/m woensdag 29 april 2020
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