
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Crocusstraat 61, het realiseren van een aanbouw aan de zijkant 

• Herenweg 6, het vervangen van de kozijnen

• Jagerslaan (noord) 45, het wijzigen van functie

• Konijnenlaan 10, het kappen van een boom

• Van Calcarlaan 1, het kappen van een boom

• Wilhelminalaan 1, het verbouwen van de woning

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Bremhorstlaan 7, het kappen van een boom

• Kerkstraat 82, het verbouwen van de woning en het bouwen van een nieuw 

bijgebouw

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Ammonslaantje 43, het kappen van een boom 

• Buurtweg 29, het kappen van veertien bomen

• Crocusstraat 16, het verbouwen van de woning

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

• Deijlerweg 132, het kappen van een boom

• Diverse locaties, het kappen van bomen 

• Eikenhorstlaan 3, het kappen van twee bomen

• Generaal Winkelmanlaan 2, het plaatsen van pv panelen

• Johan de Wittstraat 22, het kappen van een boom

• Konijnenlaan 2, het vervangen van een bijgebouw

• Langstraat 156, het wijzigen van een kozijn in de achtergevel

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

• Ruigelaan 1, het kappen van twee bomen

• Schouwweg 61, het kappen van acht bomen

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Bloemcamplaan 4, het kappen van een boom

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
• Buurtweg 116, het restaureren van het koffi ehuisje

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 bezwaar termijn. 

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 Gemeente-

blad 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: ‘Duurzaam en toekomstbestendig’

Het college van Wassenaar is inmiddels twee jaar onderweg. Een periode 
waarin de gemeente met veel inwoners, verenigingen en ondernemers heeft 
samen gewerkt. 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/midterm review 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 organi-

satie 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 

ontvangen 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.

Informatieavond Groene Zone 3 september

Het voormalige vliegkamp Valkenburg krijgt een nieuwe bestemming. Het Rijk, de 

provincie en de gemeenten Katwijk en Wassenaar werken samen hard aan het vorm-

geven van dit bijzondere gebied, waarin zowel woningen als natuur en recreatie een 

plek krijgen. Op Katwijks grondgebied komt een nieuw dorp met ruim 5.000 wonin-

gen. Het gebied tussen Wassenaar en het nieuwe dorp wordt ingericht als Groene 

Zone. De gemeente Wassenaar is de trekker hiervan. 

De planvorming voor de Groene Zone is complex en heeft de nodige tijd gekost, maar 

inmiddels ligt er een Nota van Uitgangspunten. De gemeenteraad van Wassenaar 

heeft deze nota vrijgegeven voor een traject van consultatie en participatie. De uit-

komsten daarvan zullen worden verwerkt in de defi nitieve Nota, die door de raad zal 

worden vastgesteld. Graag informeren we u hierover op donderdag 3 september. Tij-

dens deze bijeenkomst nemen we u mee in de keuzes die zijn gemaakt en horen we 

graag uw suggesties en ideeën. Ook lichten we het vervolgproces toe. 

De bijeenkomst vindt wegens de coronamaatregelen digitaal plaats, via een 

Livestream. Tijdens de bijeenkomst kunt u heel eenvoudig uw vragen stellen of sug-

gesties meegeven door een Whatsappje te sturen naar een tijdelijk nummer dat die 

avond in beeld komt. De livestream start op 3 september om 20.00 uur via www.was-

senaar.nl/groenezone. U vindt op die plek ook de Nota van Uitgangspunten. De bij-

eenkomst duurt naar verwachting tot 21.15 uur. Mocht u van tevoren vragen hebben, 

neem dan contact op met Fred Lansbergen: groenezone@wassenaar.nl.

woensdag 19 augustus t/m woensdag 26 augustus 2020
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