
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Bellesteynlaan 35, het vergroten van de woning aan de achterzijde 

• Burchtlaan 12, het plaatsen van een fi etsenberging en schutting

• Eikenhorstlaan 5, het maken van een terras en een zwembad

• Kokshornlaan (nabij), renovatie en uitbreiding van winning 6.2 in het duingebied   

 Berkheide

• Schout bij Nacht Doormanlaan 43, het kappen van een aantal bomen

• Schout bij Nacht Doormanlaan 46, het kappen van een aantal bomen

• Stoeplaan 22, het plaatsen van een hek en poort 

• Van Montfoortlaan 16, het kappen van een boom 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Beukenhorstlaan 8, het constructief wijzigen van de begane grond

• Buurtweg 14, het kappen van zes bomen

• Clematislaan 33A, het kappen van acht bomen

• Eikendael 30, het kappen van twee bomen

• Laan van Koot 10A, het wijzigen van de uitweg

• Persijnlaan 12, het renoveren van de woning

• Plein 10, het intern verbouwen van de woning

• Theo Mann Bouwmeesterpad, het plaatsen van een ballonhal

• Tuinpad 61, het aanbouwen van de achtergevel

Beschikkingen/afhandeling
• Voorgenomen uitschrijving uit Basisregistratie Personen van de gemeente 

 Wassenaar per 22 juli 2020 naar adres “Onbekend”

• Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen per 26 mei 2020 Vertrek met 

 onbekende bestemming

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

Ontwerp-omgevingsvergunning ‘Havenkade 
71’ ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar heeft ingestemd met de 

ontwerp-omgevingsvergunning ‘Havenkade 71’, Het voornemen is om met deze 

omgevingsvergunning de bouw van een appartementengebouw met 35 woningen en 

een parkeergarage mogelijk te maken op de locatie Havenkade ter hoogte van het 

huidige huisnummer 71. 

De ontwerp-omgevingsvergunning ligt van 30 juli tot en met 9 september 2020 ter 

inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentekantoor aan de Johan de 

Wittstraat 45. De stukken vindt u ook op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op 

de gemeentelijke website www.wassenaar.nl.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk en mondeling 

zienswijzen indienen op deze ontwerp-omgevingsvergunning bij burgemeester en 

wethouders van Wassenaar, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Ook het indienen van 

mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, een telefonische afspraak te 

worden gemaakt via telefoonnummer via tel. 14070. 

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.

Deze zomer blikt de gemeente samen met 

Wassenaarders terug en kijkt vooruit!

Deze week staat centraal: ‘Bouwen aan een solide basis’

Het college van Wassenaar is inmiddels twee jaar onderweg. Een periode waarin de 

gemeente met veel inwoners, verenigingen en ondernemers heeft samengewerkt. 

Met een aantal van hen kijkt de gemeente terug op hetgeen wat gerealiseerd is en 

wat nog komen gaat. Dit doen we met behulp van infographics en een zestal 

video’s. Wilt u meer weten, meedenken over of reageren op de onderwerpen die aan 

bod komen? Ga dan naar de website van de gemeente 

www.wassenaar.nl/midtermreview en laat uw bericht achter.

Terugblik op de afgelopen twee jaar
De gemeente kijkt samen met Wassenaarders terug op de afgelopen twee jaar: 

waar heeft de gemeente zich sterk voor gemaakt, met wie heeft de gemeente hierin 

samengewerkt, wat waren de resultaten en wat staat er voor de komende jaren op 

de planning? Zo werken we nu aan een nieuwe eigen ambtelijke organisatie voor 

Wassenaar. Om verder antwoord te geven op deze vragen komt de gemeente vanaf 

20 juli elke week met een korte video en een infographic over verschillende 

onderwerpen: verkeer, het centrum, cultuur, sport en nog veel meer. In de video’s 

vertellen verschillende Wassenaarders over hun betrokkenheid bij het dorp en hoe 

bijvoorbeeld de samenwerking met de gemeente verloopt. De infographics geven 

achtergrondinformatie over de verschillende onderwerpen. Zo laten we in woord en 

beeld zien waar we ons gezamenlijk in Wassenaar sterk voor maken.

Denkt u ook met ons mee? 
De video’s zijn terug te vinden op de website van de gemeente en via de social 

media kanalen van de gemeente zoals twitter en facebook. Uw opmerkingen en 

ideeën over de verschillende onderwerpen worden zeer op prijs gesteld. Deze ont-

vangen wij graag via het reactieformulier op de website van de gemeente 

(www.wassenaar.nl/midtermreview). Door uw reactie werken we met elkaar aan 

een veilig, groen en internationaal dorp, dat in beweging is, waarbij we bouwen 

aan een solide basis, die duurzaam en toekomstbestendig is, waar we denken in 

mogelijkheden en iedereen meedoet.

woensdag 5 augustus t/m woensdag 12 augustus 2020
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