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Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Adriaan Pauwstraat 2, het realiseren van een inrit

• Binnenweg 17, het kappen van een boom

• Bremhorstlaan 27, het kappen van een boom

• Buurtweg 19, het kappen van een boom

• Buurtweg 93, het maken van een aanbouw en het wijzigen van de gevelindeling

• Dahliahof 6, het vergroten van het kozijn 

• Dahliahof 6, het vervangen van de gevelbekleding

• Deijlerweg 159, het slopen en bouwen van een tuinhuisje op tuin 19

• Groot Hoefi jzerlaan 85, het kappen van een boom

• Hofcampweg 270, het wijzigen van de voorgevel

• Kokshornlaan (nabij), het aanleggen van een betonpad

• Persijnlaan 9, het uitbouwen aan de achterzijde

• Schouwweg 29, het kappen van meerdere bomen

• Stadhoudersplein 1A, het geheel vervangen en uitbreiden van de Viskiosk

• Van Cralingenlaan 18, het kappen van een boom 

• Van Oldenbarneveltweg 40, het aanpassen van het balkon

• Weteringlaan 6A, het kappen van twee bomen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Crocusstraat 61, het kappen van een boom

• Diverse locaties, het kappen van negen bomen

• Kerkstraat 20, het verbouwen van de bestaande woning naar een praktijk voor 

tandheelkunde

• Kievietslaan 13, het vervangen van de schuur

• Konijnenlaan 10, het kappen van een boom

• Laan van Hoogwolde 2, het kappen van twee bomen 

• Oostdorperweg 79, het kappen van een boom

• Schout bij Nacht Doormanlaan 32, het vergroten van de dakkapel

• Teylingerhorstlaan 18, het bouwen van een bijgebouw

• Teylingerhorstlaan 29, het kappen van een boom

• Van Bommellaan 8, het plaatsen van twee bijgebouwen op het achtererf

• Van der Oudermeulenlaan 20, het kappen van een boom

• Van Ommerenlaan 2, het kappen van een boom

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Wittenburgerweg 70, het verrichten van diverse werkzaamheden

Verkeersbesluiten
• Duinvoetlaan, elektrische laadpaal

• Hogerbeetsstraat, elektrische laadpaal

• Kerkstraat, elektrische laadpaal

• Van Zuylen van Nijeveltstraat, elektrische laadpaal

DIVERSEN

Doe mee met de burger- en ondernemerspeiling van de gemeente!
Wat vindt u van uw gemeente? Wat gaat goed en wat kan beter? Dat onderzoekt 

gemeente Wassenaar in een burgerpeiling en een ondernemerspeiling. De vragen gaan 

onder andere over de (digitale) gemeentelijke dienstverlening en uw woon- en leef-

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.

Global Goals dag 25 september

Over de hele wereld wordt op 25 september Glo-
bal Goals Action Day georganiseerd. Deze dag heeft als doel om mensen bewust 
te maken en op te roepen om bij te dragen aan het behalen van de duurzame 
doelen. Van 25 tot en met 30 september besteden we in Wassenaar aandacht aan 
de Global Goals. Dit doen we met een fototentoonstelling in de Langstraat en 
omgeving. De tentoonstelling is tevens de kick-off van de website WAssenaar4g-
lobalgoals.nl. Vrijwilligers van de Groene Meent en Fair Trade Gemeente Wasse-
naar vullen deze website graag met nog meer Wassenaarse initiatieven en activi-
teiten, want er is de komende 10 jaar nog veel te doen. En daar kan iedereen aan 
bijdragen. U bent van harte welkom om deze tentoonstelling te gaan bekijken!

Lees er ook meer over in de nieuwsbrief van de Klimaattafel. Aanmelden voor 
deze nieuwsbrief kan via www.wassenaar.nl/les. 

omgeving. Ook is een aantal vragen opgenomen over de coronacrisis. Doet u mee met 

het onderzoek? Lees er meer over op www.wassenaar.nl of ga direct naar de vragen op 

www.wassenaar.nl/burgerpeiling of als u ondernemer bent naar www.wassenaar.nl/

ondernemerspeiling. U maakt ook kans op één van de drie VVV-bonnen van € 25,00 dus 

doe mee!

Commissievergaderingen in Raadhuis De Paauw

Het is niet mogelijk als bezoeker de vergaderingen bij te wonen. De vergaderingen zijn 

te volgen via de livestream op www.wassenaar.nl.

Commissie Fysieke Leefomgeving, maandag 28 september 19.30 uur
Op de agenda onder andere:

• Vaststelling bestemmingsplan ‘Vreeburglaan’*

• Raadpleegbrief concept Woonvisie 2021-2025 Grip op Wonen*

• Defi nitief Ontwerp Inrichtingsplan Centrum*

• Start bestemmingsplanprocedure voor de ontwikkeling Stompwijckstraat*

Deze vergadering wordt vervolgd op dinsdag 6 oktober a.s. om 21.00 uur
Op de agenda staan dan onder andere:

• Startnotitie Transitievisie Warmte*

• Regionale Omgevingsagenda 2040 Aan de slag met Hart van Holland WS*

• Rekenkamercommissierapport ‘Onderzoek naar energiebesparingsplicht’*

Commissie Bestuur & Middelen, dinsdag 29 september 19.30 uur
Op de agenda onder andere:

• Verwerking restafval Avalex*

• Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling BSGR*

Commissie Sociaal Domein, woensdag 30 september 20.00 uur
Op de agenda onder andere:

• Startnotitie beleidsplan inburgering WS*

• Afrekening verbouw Herenwegschool*

• Vaststellen van de jaarrekening van de Bloemcampschool*

• Benoemen bestuurslid uit de oudergeleding van de 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 25 september tot 12.00 uur 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.

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.


