
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Deijlerweg 12 (rectifi catie), het bouwen van een hobbykas
• Mecklenburglaan 4, het slopen en herbouwen van een tuinhuis
• Nieuw Rijksdorp 70, het aanleggen van een inrit
• Oostdorperweg 18, het transformeren van een deel van de winkelruimte en 

opslagruimte tot twee appartementen
• Park Oud Wassenaar 2, het kappen van een boom
• Prinsenweg 7A, het kappen van een boom
• Prof. Molenaarlaan 52, het verwijderen van een draagmuur
• Raaphorstlaan 19D, het kappen van een boom
• Ridderlaan/Poortlaan, zorgcampus fase 2
• Zijdeweg 12A, een constructieve doorbraak in de keuken

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Crocusstraat 61, het realiseren van een uitbouw aan de zijgevel
• Deijlerweg 159, het slopen en bouwen van een tuinhuisje op tuin 19
• Oud Wassenaarseweg 15, het kappen van drie bomen
• Van Calcarlaan 1, het kappen van 1 boom
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 210, het vergroten van de woning op de 1e etage aan de 

achterzijde

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.

Klimaattafel 15 oktober over warmte en isolatie

In de komende Klimaattafel gaat het 
gesprek over warmte en isolatie. De ver-
warming gaat weer aan om onze huizen 
te verwarmen. Een goed moment om 
erbij stil te staan dat het verwarmen 
met aardgas in de nabije toekomst stap 
voor stap wordt afgebouwd. De 
komende tijd wordt duidelijk hoe we in 
Wassenaar aardgasvrij willen worden. 
Hiervoor start een participatietraject 
met inwoners dat leidt tot het gezamen-
lijk opstellen van een ‘transitievisie 
warmte’, die einde 2021 wordt vastge-
steld. Op 15 oktober hoort u meer over 
hoe we de transitievisie samen met 
inwoners en ondernemers willen ont-
wikkelen. 

Isoleren houdt warmte vast
Veel mensen isoleren hun woning om 
de warmte vast te houden. Zo heeft u 
minder brandstof nodig om de kachel te 
laten branden. De kachel kan een graad 
lager wat u geld bespaart en 
de vraag naar brandstof 
wordt kleiner. Twee voorde-
len die belangrijk zijn voor de 
overstap naar andere warm-
tebronnen. Daarom is isole-
ren een goed idee. De 
gemeente stimuleert dit 
momenteel met een kleine 
subsidie. Ook kunt u advies 
krijgen. Kijk voor meer infor-
matie over de mogelijkheden 
op www.wassenaar.nl/les of 
www.winstuitjewoning.nl/
wassenaar

Heeft u ervaring met isole-
ren van uw huis? Deel het 
met de Klimaat tafel! 
Op 15 oktober gaan we het 
ook over isoleren hebben. 

Heeft u recent uw woning geïsoleerd? 
Wat zijn uw ervaringen met het isoleren 
van uw vloer, muur of dak? 
Wij zijn benieuwd. Stuur een mail naar 
klimaattafel@wassenaar.nl. Uw ervaring 
is waardevol voor andere huiseigenaren. 

Klimaattafel online te volgen 
In tegenstelling tot eerdere bericht-
geving is de fysieke bijeenkomst in De 
Warenar afgelast vanwege het coronavi-
rus. De Klimaattafel op 15 oktober is dus 
uitsluitend online te volgen. Binnen kort 
wordt het programma bekendgemaakt 
en wie de gast sprekers zijn. Vanachter 
uw scherm kunt u meeluisteren en vra-
gen stellen die ter plekke worden beant-
woord. Het belooft een interactieve ses-
sie te worden. Het programma duurt 
van 19.00 uur tot 20.30 uur. Als u erbij 
wilt zijn, laat dan alvast een berichtje 
achter op klimaattafel@wassenaar.nl
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Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Herenweg 6, het vervangen van de kozijnen
• Oud Wassenaarseweg 2, het verbouwen van de woning

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning
• Eikenhorst 3, het slopen van bouwwerken

Overige overheidsinformatie
• Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 20 september 2020 


