
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Jagerslaan (noord) 8, het kappen van vier bomen

• Oostdorperweg 35, het plaatsen van een tijdelijke schaatsbaan (ICE Event Wassenaar) 

• Papegaaienlaan 4, het kappen van 17 bomen

• Rijksstraatweg 167, het wijzigen van de bestemming

• Rijksstraatweg 392, het kappen van drie bomen - 

• Van Bronckhorstlaan 16, het kappen van een boom

• Van Zuylen van Nijeveltstraat 100, het wijzigen van de bestemming

•  Waldeck Pyrmontlaan 17, het kappen van diverse bomen en het bouwen van een 

garage

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Admiraal Helfrichlaan 15, het kappen/snoeien van drie bomen

• Deijlerweg 157, het kappen van drie bomen

• Dennenlaan 13, het dichtmaken van de bestaande serre

• Konijnenlaan 12, het vellen van 130 bomen (Konijnenlaan) en vier bomen (Mauritshof)

• Schouwweg 58, het kappen van een boom

• Van Alkemadelaan (Den Haag) 85 D005, wijziging brandveilig gebruik

•  Waldeck Pyrmontlaan 10, het verbouwen van de woning door middel van diverse 

werkzaamheden 

• Weijermanstraat 2, het kappen van een boom

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Lange Kerkdam 95, het plaatsen van een dakkapel op het rechterdakvlak 

•  Van Ommerenlaan 2, onderhoud/restauratie van diverse objecten (Landgoed 

Rust&Vreugd)

Verleende terrasvergunning
• Van Hogendorpstraat 16f, Soo French, voor jaarrond

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.

Gemeente Wassenaar op Facebook 

Like gemeente Wassenaar op Facebook en ontvang zo leuke weetjes over de gemeente, 

activiteiten die georganiseerd worden en bekijk mooie foto’s van het vroegere Wassenaar. 

Wilt u ons iets laten weten? Dat kan ook via de Facebookpagina van de gemeente.

Verleende evenementenvergunning 
• Stichting Den Haag Marathon, voor het houden van de strandmarathon op 12 januari 2020 

Overige besluiten van algemene strekking
•  Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar van 17 december 2019 tot 

aanwijzing van een griffi er en een plaatsvervangend griffi er

Vergaderingen in Raadhuis De Paauw

Raadsvergadering, dinsdag 28 januari 19.30 uur
Op de agenda onder andere: 

• Raadpleegbrief Verkoop locatie Zonneveldweg (voormalig O&O gebouw)*

• Raadpleegbrief verkoop Hertenhuisje*

• Wob verzoek*

• Varianten Kerkstraat 75 - Wassenaar (Warenar)*

• Delegatiebesluit werkgeverschap raad Wassenaar 2020*

• Eenmalig aanwijzen woonhuis als huis der gemeente*

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

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffi e op de 

dag van de vergadering vóór 12.00 uur, tel. 070-5122485/5122217. 

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

www.wassenaar.nl/gemeenteraad.

woensdag 22 januari t/m woensdag 29 januari 2020
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