
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Diverse locaties, het kappen van diverse bomen langs de openbare weg
• Duinlustweg 17, het plaatsen van 13 zonnepanelen
• Eikendael 35, het kappen van 1 boom
• Groot Haesebroekseweg 37A, het rooien van 9 bomen
• Luifelbaan 40, het aanbrengen van een constructieve wijziging
• Oude Trambaan, het reconstrueren en verbreden van het fi etspad
• Ridderlaan 4, het vervangen van de kozijnen
• Schouwweg 65C, het uitbreiden van de woning ana de zijkant
• Vijverweg 11, het kappen van 1 boom
• Wittenburgerweg 140, het maken van een aanbouw
• Wittenburgerweg 98, het kappen van 2 bomen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Buurtweg 116, het restaureren van het koffi ehuisje
• Buurtweg 135 (BR25), het kappen van bomen
• Deijlerweg 127, het intern verbouwen van de bestaande bovenwoning en het

transformeren van het uitvaartcentrum op de begane grond naar nieuwe woning
• Laan van Koot 16B, het maken van een uitweg
• Laan van Koot 43, het kappen van 1 boom
• Middelweg 22, het uitbreiden van de bestaande woning
• Molenweg 28, het plaatsen van zonnepanelen op het zijdakvlak
• Storm van ‘s-Gravesandeweg 56, het plaatsen van zonnepanelen
• Teylingerhorstlaan 6, het kappen van 5 bomen
• Tuinpad 31, het kappen van 3 coniferen
• Van Polanenpark 69, het kappen van een boom
• Wittenburgerweg 70, het verrichten van diverse werkzaamheden

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Raadhuislaan 22, het plaatsen van een speeltoestel in de vorm van een rijtuig met

paarden

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.
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Verleende drank- en horecavergunning
• Groenendaal 3, voor Golfpark Groendael

Verleende exploitatievergunning 
• Groenendaal 4, voor Golfpark Groendael

Beschikking/afhandeling
• Voorgenomen uitschrijving uit Basisregistratie Personen per 16 oktober 2020

Commissievergaderingen in Raadhuis De Paauw

Het is niet mogelijk als bezoeker de vergadering bij te wonen. De vergadering is te vol-
gen via de live stream op www.wassenaar.nl.

Commissie Fysieke Leefomgeving, maandag 2 november, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Startnotitie Transitievisie Warmte*
• Rekenkamercommissierapport ‘Onderzoek naar energiebesparingsplicht’*
• Vaststellen Woonvisie Wassenaar 2021-2025 ‘Grip op Wonen’*
• Kaders herontwikkeling locatie vml. Den Deylschool*
• Raadpleegbrief Wensen en bedenkingen verkoop Molenstraat 22*

Gecombineerde commissievergadering, commissie Bestuur & Middelen en 
commissie Sociaal Domein, dinsdag 3 november, aanvang 19.00 uur
Op de agenda onder andere:
• Klachtenverordening*
• Wob verzoek Voorlinden*
• Raadpleegbrief Garantstelling Kievietschool*

Gecombineerde commissievergadering, woensdag 4 november, 
aanvang 20.00 uur
Op de agenda onder andere:
• Organisatie ontwikkeling Wassenaar*

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 30 oktober a.s. 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.


