
SAMEN VEILIG NAAR SCHOOL 

Het (speciaal) basisonderwijs en de kinderopvang zijn op 11 mei weer gestart! 

HET GEMEENTEBESTUUR VAN WASSENAAR 

WENST ALLE JUFFEN, MEESTERS EN DE KINDEREN

HEEL VEEL SUCCES EN PLEZIER!

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Clingendaal 1, het renoveren en verduurzamen van het dak

• Duinrell 1, het opvangen van asielzoekers in het zomerseizoen

• Middelweg 89, het slopen van de schuur en het bouwen van een nieuwe

• Plein 19, het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Van Zuylen van Nijeveltstraat 131, het vervangen van de kozijnen

• Wittenburgerweg 176, het kappen van een boom

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Burgemeester Schoute Park 35, het plaatsen van een dakraam in het dakvlak van het  

 appartement

• Katwijkseweg 11, het plaatsen van een kleine kas (Volkstuinders Vereniging Tuinpark  

 de Driesprong)

• Kerkstraat 55, het verbouwen en vergroten van de bestaande woning

• Prinsenweg 59, het plaatsen van een kozijn

Herroepen weigeringsbesluit en verlenen omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
• Raaphorstlaan 19 (nabij), het plaatsen van een hekwerk rondom het perceel

Beleidsregels
• Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente   

 Wassenaar houdende regels omtrent social return (Beleidsregels Social return   

 gemeente Wassenaar 2020)

Overige overheidsinformatie
• Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Haaglanden 29 april 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.

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.

Raadsvergaderingen in Raadhuis De Paauw

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

geen publiek (toehoorders) wordt toegelaten. Dit in het kader van de overheidsmaatre-

gelen met betrekking tot de pandemie. Belangstellenden kunnen de vergadering via een 

livestream volgen op www.wassenaar.nl/gemeenteraad.

Raadsvergadering, dinsdag 19 mei 19:00 uur
Op de agenda onder andere: 
• Vervolgonderzoek toekomst van buitenplaats De Paauw; vaststellen varianten*

• Stand van zaken motie Voorlinden*

• Zienswijze begroting Metropoolregio Rotterdam Den Haag*

Raadsvergadering, woensdag 20 mei 19:00 uur
Op de agenda onder andere: 
• Instemmen Nota van uitgangspunten Groene zone Valkenburg*

• De vijfde wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning 2015*

• Cultuurbeleid*

• Wijziging normbedragen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015*

• Begroting 2021 GR KDB*

• Wijziging verordening Burgerinitiatief*

• Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar 2014*

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

Er wordt een beroep op insprekers gedaan om hun inspreektekst schriftelijk, van te 

voren via griffi e@wassenaar.nl aan te leveren en niet fysiek te komen. Wilt u inspreken 

neem dan uiterlijk 14 mei contact op met de griffi e via griffi e@wassenaar.nl

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

www.wassenaar.nl/gemeenteraad.

woensdag 13 mei t/m woensdag 20 mei 2020
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