
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Araweg 8, het kappen van een boom
• Deijlerweg 128, het uitbreiden en verbouwen van woning
• Deijlerweg 129, het kappen van een boom 
• Hofl aan 19, het plaatsen van een dakkapel
• Jonkerlaan 47, het kappen van twee bomen 
• Park Oud Wassenaar 2, het kappen van twee bomen
• Rijksstraatweg 52, het plaatsen van een afzuiginstallatie en een in-/uitrit
• Rijksstraatweg 52, het wijzigen van de gevel, het opsplitsen van het gebouw en 

brandveilig gebruik
• Santhorstlaan 63, het kappen van een boom
• Stoeplaan 4, het vervangen van de bestaande antennes
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 110, het kappen van twee bomen 
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 318, het verrichten van diverse werkzaamheden
• Verlengde Kerkeboslaan 24, het kappen van bomen
• Wittenburgerweg 126, het plaatsen van acht zonnepanelen

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Wilhelminalaan 1, het verbouwen van de woning

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning
• Burgemeester Geertsemalaan 13, het verbouwen van de gevel

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Deijlerweg 159, het bouwen van een hobbykas op volkstuin 5 van complex Ter Weer
• Kerkstraat 82, het verbouwen van de woning en het bouwen van een nieuw 

bijgebouw
• Raadhuislaan 7, een constructieve wijziging
• Schouwweg 65B, het kappen van dennenbomen
• Van Calcarlaan 28, het kappen van een boom
• Van Calcarlaan 31, het kappen van een boom
• Wittenburgerweg 122, het uitbreiden van de keuken

Raadsvergadering in Raadhuis De Paauw

Raadsvergadering, 13 oktober 19:30 uur
Onder andere op de agenda: 
• Verwerking restafval Avalex
• Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling BSGR
• Startnotitie beleidsplan inburgering Wassenaar
• Afrekening verbouw Herenwegschool
• Vaststellen van de jaarrekening van de Bloemcampschool
• Benoemen bestuurslid uit de oudergeleding van de Bloemcampschool
• Vaststelling bestemmingsplan ‘Vreeburglaan’
• Defi nitief Ontwerp Inrichtingsplan Centrum

Meer informatie: Kijk voor de complete agenda en de bijbehorende stukken op 
www.wassenaar.nl/gemeenteraad.
Het is niet mogelijk als bezoeker de vergadering bij te wonen. De vergadering is te vol-
gen via de livestream op www.wassenaar.nl.

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.

Aangepaste dienstverlening burgerzaken vanwege coronavirus

Gemeente Wassenaar heeft tussen 11.00-12.00 een venstertijd voor (kwetsbare) 
ouderen boven de 70 jaar en voor mensen jonger dan 70 met onderliggend lijden. 
Dit om het risico op besmetting naar deze kwetsbare groepen nog meer te voor-
komen. Wilt u gebruik maken van de venstertijd? Neemt u dan contact met ons op 
via telefoonnummer 14070.
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Overige overheidsinformatie
• Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 29 september 2020 

Overige besluiten van algemene strekking 
• Wijziging Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 

Kick off online EnergyParty tijdens Klimaattafel 

Binnenkort is de eerste digitale Energy Party in Wassenaar. Als initiatief voortgekomen 
uit de Klimaattafel, is ook de Energy Party aangepast aan coronatijd en zijn digitale ses-
sies ontwikkeld. Tijdens de digitale Klimaattafelbijeenkomst op 15 oktober geven we een 
voorproefje hoe een Energy Party in zijn werk gaat. Onder leiding van een enthousiaste 
gesprekleider leggen buren of straatgenoten de energierekeningen naast elkaar en ver-
gelijken de kosten. Met als doel om te ontdekken wat je kunt doen om energie en dus 
kosten te besparen. Een effectieve en gezellige manier om te verduurzamen. 

De digitale Klimaattafelsessie is op donderdag 15 oktober van 19.00 tot 20.30 uur. Wilt u 
deelnemen? Stuur dan een mail naar klimaattafel@wassenaar.nl dan ontvangt u de link. 


