
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Adrianastraat 10, het kappen van een boom, Z/21/055153
• Burchtlaan 7, aanbouw huis, Z/21/055321
• Deijlerweg 76, het kappen van een boom, Z/21/055237
• Duinweg 16, het kappen van drie bomen, Z/21/055278
• Havenkade, het kappen van dertien bomen, 

Z/21/055308
• Oostdorperweg 212A, renovatie stallen, Z/21/055236
• Papeweg 4, sloop woning, Z/21/055240
• Poolshof 8, nieuw te realiseren dakopbouw, Z/21/055196
• Prof. Molenaarlaan 7, nieuwe dakopbouw , Z/21/055201
• Stompwijckstraat e.o., sloop van 40 duplexwoningen en 

de bouw van circa 80 appartementen (sociale 
woningbouw), Z/21/055241

• Van Bellelaan 25, nieuwe dakopbouw, Z/21/055205
• Van Calcarlaan 1, het kappen van drie bomen, 

Z/21/055323
• Van Hallstraat 25, splitsing bedrijfspand, Z/21/055320
• Wittenburgerweg 104, doorbraak tussen kamer en 

keuken, Z/21/055161

Verleende omgevingsvergunningen (uitge-
breide procedure)
• Burgemeester Schoute Park 4, het plaatsen van een 

markies aan de gevel van het rijksmonument, 
Z/21/052930

• Duinrell 1, het plaatsen van 27 duingalows, Z/21/053558
• Eikenlaan 14b, het kappen van een boom, Z/21/054694
• Groot Haesebroekseweg 22, het kappen van vijf bomen, 

Z/21/055124

• Schepenstraat 13, het kappen van een boom, 
Z/21/054677

• Van Brienenlaan 12, het plaatsen van een dakkapel, 
Z/21/053914

• Vinkelaan 3, vergroten dakkapel in het achterdakvlak 
van de woning, Z/21/054647

• Zijllaan 38, het doorbreken van een muur naar de 
keuken, Z/21/054885

Verordeningen
• Verordening van de gemeenteraad van de gemeente 

Wassenaar houdende regels omtrent openbare orde en 
veiligheid (Algemene Plaatselijke Verordening 
Wassenaar 2014)

vrijdag 25 juni t/m vrijdag 2 juli 2021
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BEKENDMAKINGEN 

Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen. 
De volledige bekend making 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.overuwbuur.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 bekend-
makingen contact op via telefoonnummer 14070.

Bezwaartermijn
Burgemeester en wethouders informeren u hierbij 
over de wettelijke bezwaar termijn. Voor het bepalen 
van de bezwaartermijn is uitsluitend en alleen de 
publicatie in het digitale Gemeenteblad bepalend. De 
daar vermelde verzend datum 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 gemeente rubriek een 
kort overzicht aan van de op internet in het 
Gemeenteblad en/of de Staats courant 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.

Commissievergaderingen

Commissie Fysieke Leefomgeving, 
maandag 28 juni, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Instemmen met realisatie van maximaal 600 

woningen extra (tot een totaal van een maximum van 
5600 woningen) in woongebied Valkenburg* (onder 
voorbehoud)

• Bespreken van zienswijze op concept 
bestemmingsplan Valkenhorst van gemeente 
Katwijk* (onder voorbehoud)

• Herijking/aanscherping van het beleid t.a.v. 
zonnepanelen in beschermd dorpsgezicht/
monumenten vrijgeven voor inspraak*

• Besluit delegatie aan college partiële wijziging of 
actualisering omgevingsplan Wassenaar*

Commissie Bestuur & Middelen, 
dinsdag 29 juni, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Voorjaarsnota 2021*
• Raadpleegbrief wensen en bedenkingen verkoop 

Berkheistraat 15*
• Raadpleegbrief Wensen en bedenkingen te uiten over 

de te kiezen inzamelvariant*
• Programma van Eisen aanbesteding accountant*

Commissie Bestuur & Middelen, 
woensdag 30 juni, aanvang 20.45 uur
• Geen inhoudelijke onderwerpen

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 per-
soon te komen. 

Wilt u inspreken neem dan uiterlijk 25 juni tot 12.00 uur 
contact op met de griffi e via griffi e@wassenaar.nl.
Het is niet mogelijk als bezoeker de vergadering bij te 
wonen. De vergadering is te volgen via de live stream op 
www.wassenaar.nl.

Meer informatie: Kijk voor de complete agenda en de 
bijbehorende stukken op www.wassenaar.nl/gemeen-
teraad.

Ontwerp-verordening 
Inwonerparticipatie ter inzage

De gemeente Wassenaar heeft een nieuwe verordening 
Inwonerparticipatie opgesteld. De voorlopige versie 
van deze verordening ligt nu ter inzage. In de verorde-
ning wordt vastgelegd welke mogelijkheden er voor 
inwoners zijn om invloed te hebben op het beleid van de 
gemeente. 

U kunt voor 2 augustus laten weten wat u van de 
nieuwe verordening vindt. Dat kan door, bij voorkeur, 
een e-mail met uw zienswijze te sturen naar inwoner-
participatie@wassenaar.nl. U kunt ook een brief sturen 
naar het college van burgemeester en wethouders van 
Wassenaar, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Na ver-
werking van de reacties neemt de gemeenteraad een 
besluit en wordt de verordening defi nitief. 

Kijk voor de ontwerp-verordening en meer informatie 
op www.wassenaar.nl/inwonerparticipatie. De ont-
werp-verordening ligt ook ter inzage op het gemeente-
kantoor aan de Johan de Wittstraat 45.

Vakantieplannen? Ga wijs op reis!

De zomervakantie staat voor de deur. Tijd om bij te komen, op te laden en te genieten van – hopelijk – mooi 
weer. Omdat we nog steeds te maken hebben met corona, vraagt de vakantie een betere voorbereiding dan 
anders. Zorg dat u goed geïnformeerd bent voordat u boekt én voordat u vertrekt. 

Kijk nu alvast op www.wijsopreis.nl 
en doe dat nog eens een week of een 
paar dagen voor uw vertrek. U vindt 
hier veel informatie en links naar 
andere nuttige websites. Ook is er de 
handige Reisapp van de Rijksoverheid.

Bekijk het reisadvies en de maat-
regelen die in uw vakantieland en bij 
thuiskomst gelden. U kunt te maken 
krijgen met coronamaatregelen, zoals 
een quarantaine- of testplicht. Ook 
kan de situatie in een land snel veran-
deren. Houd daarom ook tijdens uw 
vakantie de website of de app van in 
de gaten. Zo voorkomt u vervelende 
verassingen.


