
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Berkheistraat 18, het kappen van bomen 

• Bremhorstlaan 22, het kappen van drie bomen

• Burchtplein 14B, het kappen van een boom 

• Buurtweg 17, het slopen van de villa

• Clematislaan 49, het kappen van vier bomen

• Groen van Prinstererlaan 11, het plaatsen van zonnepanelen

• Hogerbeetsstraat 29, het wijzigen van de inrit

• Laan van Koot 10A, het maken van een inrit 

• Lange Kerkdam 49, het plaatsen van acht zonnepanelen

• Lange Kerkdam 51, het plaatsen van een extra raam

• Middelweg 22, het vergroten van de bestaande woning

• Prof. Molenaarlaan 63, het uitbreiden van de woning

• Raaphorstlaan 11E, het kappen van een boom

• Van Houtenweg 86, het kappen van een boom

• Van Houtenweg 86, het plaatsen van dakkapellen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Herenweg 1, het schilderen van de ramen en kozijnen in een andere kleur    

 (donkergrijs i.p.v. donkergroen) van het gem. monument

• Laan van Koot 10A, het aanleggen van een zwembad en het oprichten van een   

 bijgebouw

• Stoeplaan 11, het intern verbouwen van vier logeerkamers naar een 

 appartement

• Van Bergenlaan 6, het kappen van twee bomen

Verleende drank- en horecavergunning
• Katwijkseweg 7, restaurant De Baron

Verleende exploitatievergunning
• Katwijkseweg 7, restaurant De Baron

Beschikkingen/afhandeling
• Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen per 10 maart 2020

• Voorgenomen uitschrijving uit Basisregistratie Personen per 17 april 2020

Versoepeling coronamaatregelen:                            
kinderen kunnen weer sporten

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen minder vaak getroffen worden 

door het coronavirus dan volwassenen en dat hun ziektebeelden milder zijn. Om die 

redenen heeft het kabinet besloten dat de situatie veilig genoeg is voor kinderen om 

weer met elkaar te mogen sporten. Om die veiligheid te garanderen, is een aantal rand-

voorwaarden opgesteld.

Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buiten-

sport en -spel (geen offi ciële wedstrijden).

• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen georganiseerd en onder begeleiding samen bui- 

 ten sporten. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar kunnen georganiseerd en onder begeleiding buiten  

 sporten, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

• De activiteiten hebben betrekking op sport en spel: buitenactiviteiten van de scou- 

 ting zijn dus ook toegestaan.

• Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties hun binnen- en buitentrainin- 

 gen hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Na de bekendmaking van de versoepeling van deze maatregelen, is door gemeente Was-

senaar direct contact gezocht met de buitensportverenigingen in Wassenaar. Samen 

met de verenigingen, vrijwilligers en ouders/verzorgers gaan we ervoor zorgen dat kin-

deren op een veilige manier kunnen sporten.

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.

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

10

woensdag 29 april t/m woensdag 6 mei 2020

18

Aangepaste openingstijden gemeentekantoor

Op de volgende dagen is het gemeentekantoor gesloten voor bezoekers en 
telefonie:
• maandag 4 mei

• dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)

Aangepaste 4 mei herdenking Schouwweg 

Dit jaar is er op 4 mei geen publieke ceremonie bij het oorlogsmonument aan 
de Schouwweg. Volgens het advies van het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
organiseert gemeente Wassenaar een alternatieve herdenking bij het 
oorlogsmonument. De maatregelen van het Kabinet tegen de verspreiding 
van het Corona-virus worden bij de herdenking in acht genomen.

Kranslegging
In de ochtend van 4 mei leggen burgemeester Leendert de Lange met zijn 

echtgenote en dochter, namens het gemeentebestuur, een krans bij het monument. 

Organisaties en inwoners van Wassenaar zijn vrij om vanaf 12.00 uur ook kransen 

en/of bloemen neer te leggen. Houd hierbij de 1,5 m afstand in acht, kom met niet 

meer dan drie personen en voorkom opstoppingen.

Toespraak burgemeester De Lange
Later op de dag houdt de burgemeester zijn toespraak in de raadszaal van Raadhuis 

De Paauw. De toespraak is na 19.00 uur terug te zien via de www.wassenaar.

nl/4mei. 

Om 20.00 uur twee minuten stil
Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij ons nu bevinden, is het van 

groot belang om, in onderlinge verbondenheid met elkaar, op 20.00 uur twee 

minuten stilte in acht te nemen. 

Vlaginstructie
De minister-president heeft een vlaginstructie vastgesteld voor de Nationale 

Dodenherdenking. In afwijking van de algemene vlaginstructie voor 4 mei (vlag 

halfstok van 18.00 uur tot zonsondergang), hangt de Nederlandse vlag dit jaar op 4 

mei éénmalig van zonsopgang tot zonsondergang half stok. 


