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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 het laatste nieuws, onder andere 

over corona, leuke weetjes over en uit de gemeente, fi lmpjes over activiteiten en bekijk 

mooie foto’s van het vroegere Wassenaar. Wilt u ons iets laten weten? Dat kan ook via 

de Facebookpagina van de gemeente.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Anemonenweg 11, het vervangen van de kozijnen

• Deijlerweg 83, het plaatsen van een dakkapel

• Hugo de Grootstraat 47, het uitbouwen van de woning

• Kerkstraat 81B, het plaatsen van portocabins

• Rozeveldlaan 23,  het kappen van een boom

• Troelstraweg 34, het kappen van twee bomen

• Wittenburgerweg 172, het plaatsen van een dakraam in het voordakvlak, het maken  

 van inpandige doorbraken en het realiseren van een uitbouw aan de achtergevel

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Backershagenlaan 24,  het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
• Plein 19, het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening - een gedeelte van het  

 pand gebruiken voor (commerciële) dienstverlening

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure): 
• Van Cranenburchlaan 12, het kappen van een boom

Overige overheidsinformatie
• Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Haaglanden 11 mei 2020

Commissievergaderingen in Raadhuis De Paauw

Het is niet mogelijk als bezoeker de vergaderingen bij te wonen. De vergaderingen zijn 

te volgen via de live stream op www.wassenaar.nl.

Commissie Fysieke Leefomgeving, maandag 25 mei, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Burgerinitiatief ‘twee stokstaartjes’ (advies van het college)*

• Informatiebrief 008 Motie Bouwplannen*

Gecombineerde commissievergadering, dinsdag 26 mei, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Zienswijzen ontwerpbegrotingen van diverse gemeenschappelijke regelingen onder  

 andere GGD & VT Haaglanden, Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland, Serviceorga 

 nisatie Jeugdhulp Haaglanden, Avalex, Veiligheidsregio Haaglanden, Omgevings-  

 dienst Haaglanden, Kust, Duinen Bollenstreek en Werkorganisatie Duivenvoorde*

Commissie Sociaal Domein, woensdag 27 mei, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Burgerinitiatief Kerkehout*

• Subsidieplan Wassenaar 2021-2024 en Algemene subsidieverordening Wassenaar   

 2020*

Commissie Bestuur & Middelen, woensdag 27 mei, aanvang 21.00 uur
Op de agenda onder andere:
• Verordening inwonerparticipatie gemeente Wassenaar 2020*

• Nota activabeleid*

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.

• Intrekking vier baatbelastingverordeningen*

• Jaarrekening 2019*

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 in persoon te komen. Wilt u 

inspreken neem dan uiterlijk 22 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.

Aangepaste openingstijden gemeentekantoor

Op de volgende dagen is het gemeentekantoor gesloten voor bezoekers en tele-
fonie:
• Donderdag 21 mei

• Vrijdag 22 mei

woensdag 20 mei t/m woensdag 27 mei 2020
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Test coronavirus mantelzorgers regio 
Haaglanden

Vanaf 18 mei kunnen mantelzorgers uit regio Haaglanden zich laten testen bij de 

GGD op het coronavirus. GGD Haaglanden kan u – na beoordeling van een GGD-arts 

– testen als u klachten heeft die wijzen op het coronavirus, zoals verkoudheid, hoes-

ten en/of koorts.

Hoe kunt u zich aanmelden voor een test?

Alleen na beoordeling van een arts kan iemand getest worden. Heeft u klachten als 

verkoudheid, hoesten en/of koorts? Neem dan contact op met GGD Haaglanden via 

088 -355 01 00 of stuur een e-mail naar coronatest@ggdhaaglanden.nl.

Testlocatie GGD Haaglanden

De testlocatie is bij het van der Valk hotel in Pijnacker-Nootdorp, aan de Gildeweg 1, 

2632 BD Nootdorp. Het is de bedoeling dat u alleen en per auto komt. U moet zich 

bij aankomst legitimeren. Zonder legitimatie kan geen test worden afgenomen. Ver-

volgens wordt u vanuit de auto getest en rijdt weer door.

Openingstijden

De testlocatie is zeven dagen per week geopend. De locatie is alleen op afspraak te 

bezoeken. De precieze openingstijden worden dagelijks afgestemd op het aantal 

aanmeldingen. Er kan niet thuis of op een andere locatie getest worden.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u advies, bel dan tijdens kantooruren met GGD Haaglan-

den, via 088-  355 01 00. Zie voor meer informatie ook www.ggdhaaglanden.nl/

coronatest.


