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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.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Bloemcamplaan 52, het plaatsen van zonnepanelen op het voordakvlak

• Dijkgraafstraat 8, het kappen van vier bomen

• Generaal Winkelmanlaan 2, het plaatsen van pv panelen

• Groot Haesebroekseweg 63, het kappen van een boom

• Reijerlaan 6, het plaatsen van drie dakkapellen 

• Rodenburglaan 28, het plaatsen van een dakkapel 

• Schout bij Nacht Doormanlaan 46, het uitbreiden van de woning

• Van der Oudermeulenlaan 20, het kappen van een boom

• Van Zuylen van Nijeveltstraat 27, het kappen van een boom

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Bloemcamplaan 17, het plaatsen van zonnepanelen

• Bremhorstlaan 22, het kappen van drie bomen

• Clematislaan 49, het kappen van drie bomen 

• Het Eiland 1, het vervangen van de kozijnen

• Kasstraat 1, het maken van een uitweg

• Prins van Wiedlaan 6, het plaatsen van een tuinoverkapping

• Raaphorstlaan 11E, het kappen van een boom

• Rijksstraatweg 392, het restaureren van Villa Eikenrode

• Stoeplaan 4, het moderniseren van de antenne-installatie

• Van Houtenweg 86, het kappen van een boom

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Konijnenlaan 40, het kappen van een boom

• Teylingerhorstlaan 35, het aanleggen van een inrit

Beschikkingen/afhandeling
• Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen per 17 april 2020, vertrek met 

 onbekende bestemming

Raadsvergadering 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.

Raadsvergadering, 8 juni 2020 19:30 uur
Op de agenda onder andere: 

• Zienswijzen ontwerpbegrotingen van diverse gemeenschappelijke regelingen onder  

 andere GGD & VT Haaglanden, Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland, Serviceor  

 ganisatie Jeugdhulp Haaglanden, Avalex, Veiligheidsregio Haaglanden, Omgevingsdi 

 enst Haaglanden, Kust, Duinen Bollenstreek en Werkorganisatie Duivenvoorde*

• Burgerinitiatief Kerkehout*

• Subsidieplan Wassenaar 2021-2024 en Algemene subsidieverordening Wassenaar   

 2020*

• Nota activabeleid*

• 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 

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.

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.
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Denk mee voor een toekomstbestendig Wassenaar!

Zolang het coronavirus onder controle blijft, 

komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni 

vanaf 12.00 uur kunnen we in Nederland 

opnieuw enkele maatregelen versoepelen: 

‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’. We zijn er met zijn allen verantwoordelijk voor 

om de versoepeling goed te laten verlopen, zodat er per 1 juli en 1 september nog 

meer mogelijk is.

Om dit voor elkaar te krijgen, heeft de gemeente de werkgroep 1,5 meter-

samenleving in het leven geroepen. Naast ambtenaren en bestuurders van de 

gemeente, wil zij dat hierin vertegenwoordigers van organisaties en verenigingen, 

ondernemers en inwoners deelnemen en met ons meedenken over een 

toekomstbestendig Wassenaar.

Denkt u mee?
Heeft u expertise op het gebied van bijvoorbeeld horeca, onderwijs, sport, 

ondernemen of crowd control? Of heeft u een goed idee om ervoor te zorgen dat we 

in Wassenaar de 1,5 meter-maatregelen beter en makkelijker kunnen naleven? Dan 

zijn wij op zoek naar u! Ook jongeren worden van harte uitgenodigd om met ons 

mee te denken. Meld u aan via het mailadres denkmee@wassenaar.nl. Vermeld 

daarbij uw naam en omschrijf kort op welke manier u kunt bijdragen.

Vraag aan de 1,5 meter werkgroep?
Heeft u een concrete vraag aan de 1,5 meter werkgroep? Stuur dan een e-mail aan 

gemeente@wassenaar.nl t.a.v. 1,5 meter werkgroep.


