
Aangevraagde omgevingsvergunningen
•	 Ammonslaantje 43, het kappen van een boom

•	 Bloemcamplaan 4, het kappen van een boom

•	 Buurtweg 14, het kappen van zes bomen

•	 Clematislaan 33A, het kappen van een boom

•	 Crocusstraat 16, het verrichten van diverse werkzaamheden

•	 Deijlerweg 132, het kappen van een boom

•	 Eikendael 30, het kappen van twee bomen

•	 Johan de Wittstraat 22, het kappen van een boom

•	 Landgoed De Wittenburg 1, het kappen van diverse bomen

•	 Meijendelseweg 30, het slopen van de woning en het bouwen van een nieuwe 	 	

	 woning

•	 RijnlandRoute, het realiseren van een fietsviaduct en eco-passage (RijnlandRoute)

•	 Van Limburg Stirumstraat 10, het kappen van een boom

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
•	 Lodesteijnstraat 9, het plaatsen van dakkapellen

•	 Van Cralingenlaan 1, het kappen van twee bomen

•	 Van Polanenpark 41, het kappen van een boom

•	 Van Zuylen van Nijeveltstraat 19, het kappen van een boom

Verleende drank- en horecavergunning 
•	 Restaurant La Casita voor het pand van Van Hogendorpstraat 139

Verleende exploitatievergunning 
•	 Restaurant La Casita aan de Van Hogendorpstraat 139

Overige besluiten van algemene strekking
•	 Verordening tot intrekking van de “Verordening baatbelasting Wassenaarse Slag” en

BEKENDMAKINGEN

Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen. De volledige bekendmaking

vindt u in het elektronisch gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.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.officielebekendmakingen.nl. Hier geldt landelijke wetgeving.

COLOFON

U vindt bijna alle officiële 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 officiële

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.

de “Verordening baatbelasting Wittelaan, Laantje van Paridon en gedeelte Waalsdorper-

laan”, de “Verordening tot intrekking van de Verordening baatbelasting Laantje van

Duinauwe” en de “Verordening baatbelasting Oostdorperweg (ged. II)”

Raadsvergadering 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.

Raadsvergadering, 7 juli 16:30 uur
Op de agenda:

•	 Kadernota 2021 – 2024*

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

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

voren via griffie@wassenaar.nl aan te leveren en niet in persoon te komen. Wilt u

inspreken neem dan uiterlijk 3 juli a.s. contact op met de griffie via

griffie@wassenaar.nl.

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

www.wassenaar.nl/gemeenteraad.

woensdag 1 juli t/m woensdag 8 juli 2020
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