
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Bloemluststraat 7, het maken van een opbouw

• De Wassenaarse Slag 39, het vervangen/aanpassen van de units (zeecontainers)

• Deijlerweg 159, het bouwen van een tuinhuisje op Volkstuincomplex Ter Weer (tuin 4)

• Kerkeboslaan 6, het plaatsen van een nieuw bijgebouw (catalogus)

• Klingelaan 28, het kappen van een boom

• Langstraat 156, het wijzigen van de kozijnen

• Raaphorstlaan 19D, het bouwen van een garage met terreinberging

• Tuinpad 61, Het plaatsen van twee dakkapellen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Bloemcamplaan 4, het uitbreiden van de achterzijde van de woning op de eerste 

 verdieping

• Dr. Mansveltkade 1A (nabij), het realiseren van een tijdelijke paardrijbak

• Het Eiland 2, het kappen van een boom

• Jagerslaan (noord) 33, het kappen van een1 boom

• Langstraat 109, het bouwen van een nieuwe winkel en drie appartementen

• Prof. Molenaarlaan 63, het plaatsen van een terras met balustrade

• Rozeveldlaan 23, het kappen van een boom

• Troelstraweg 34, het kappen van twee bomen

• Van Oldenbarneveltweg 16, het renoveren/verbouwen van het pand

• Wittenburgerweg 176, het kappen van een boom

Overige overheidsinformatie
• Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden 15 juni 2020

Verordeningen
• Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende regels   

 over subsidie (Algemene subsidieverordening Wassenaar 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.

Commissievergaderingen in Raadhuis De 
Paauw

Het is niet mogelijk als bezoeker de vergadering bij te wonen. De vergadering is te vol-

gen via de live stream op www.wassenaar.nl.

Commissie Fysieke Leefomgeving, maandag 29 juni, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Startnotitie Participatietraject Transitievisie Warmte*

• Verordening afvoer hemel- en grondwater Gemeente Wassenaar 2020*

• Vaststellen verordening duurzaamheidsvoucher Wassenaar 2020*

• Informatiebrief 063 Vaststelling Concept Regionale EnergieStrategie (RES)*

Commissie Bestuur & Middelen, dinsdag 30 juni 2020, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:

• Voorjaarsnota*

Commissie Sociaal Domein, woensdag 1 juli 2020 aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:

• Startnotitie beleidsplan schuldhulpverlening*

• Statuutwijziging en herbenoeming bestuursleden Bloemcampschool*

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 26 juni a.s. 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 24 juni t/m woensdag 1 juli 2020
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