
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Anthonie Duyckplein 14, het plaatsen van zonnepanelen en twee dakramen
• Bremhorstlaan 37, het plaatsen van zonnepanelen
• Eikenhorstlaan 26, het kappen van vijf bomen
• Herenweg 4, brandveilig gebruik Herenwegschool
• Oostdorperweg 37, het aanpassen van de bestaande gevel met reclameonderdelen
• Prins Frederiklaan 1, het vergroten van het woonoppervlak
• Raadhuislaan 11, het realiseren van een aanbouw inclusief constructieve doorbraak
• Rust en Vreugdlaan (langs de straat), het kappen van zeven bomen
• Storm van ‘s-Gravesandeweg 1D, het maken van een aanbouw (keuken)
• Teylingerhorstlaan 13, het realiseren van een aanbouw

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Duinlustweg 17, het plaatsen van dertien zonnepanelen
• Eikendael 21, het uitbouwen van de woning
• Groot Hoefi jzerlaan 53, het kappen van twee bomen
• Het Kerkehout 5, het kappen van drie bomen
• Hofcampweg 270, het plaatsen van een luifel
• Mecklenburglaan 4, het kappen van twee tamme kastanjes
• Park Oud Wassenaar 2, het kappen van twee bomen
• Persijnlaan 9, het vergroten van de woning
• Prins Frederiklaan 10, het kappen van achttien bomen
• Raadhuislaan 11, het kappen van twee bomen
• Ridderlaan 4, het vervangen van de kozijnen in de voor- en zijgevel
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 110, het kappen van twee bomen
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 249, het wijzigen van de gebruiksfunctie op de begane grond
• Wilhelminalaan 1, het verbouwen van de woning
• Wittenburgerweg 126, het plaatsen van zeven zonnepanelen
• Zijdeweg 12A, een constructieve doorbraak (keuken)

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Van Cranenburchlaan 15, het plaatsen van een fi etsenberging in de voortuin

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Ridderlaan/Poortlaan, Zorgcampus fase 2 

Raadsvergadering in Raadhuis De Paauw

Raadsvergadering, 24 november 19:30 uur
Onder andere op de agenda: 
• Vaststellen Woonvisie Wassenaar 2021-2025 ‘Grip op Wonen’
• Raadpleegbrief Wensen en bedenkingen verkoop Molenstraat 22
• Klachtenverordening
• Raadpleegbrief Garantstelling Kievietschool
• Startnotitie Transitievisie Warmte
• Rekenkamercommissierapport ‘Onderzoek naar energiebesparingsplicht’
• Startnotitie woningbouw ontwikkeling Den Deijlschool locatie
• Wob verzoek Voorlinden

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

Meer informatie: Kijk voor de complete agenda en de bijbehorende stukken op 
www.wassenaar.nl/gemeenteraad.

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.

vrijdag 20 november t/m vrijdag 27 november 2020
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Verleende slijterijvergunning 
• Gravestraat 6

Verordeningen
• Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende regels over 

de heffi ng en invordering van marktgeld (Verordening marktgeld Wassenaar 2021)

Beschikking/afhandeling
• Aanwijzingsbesluit Weesfi etsen Wassenaar 2020

Overige overheidsinformatie
• Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden 9 november 2020

Verkeersbesluiten
• Generaal Winkelmanlaan, reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van 

elektrische voertuigen en deelauto 
• Papewegse Hof, reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische 

voertuigen
• Van Cranenburchlaan, aanwijzen kentekengebonden gehandicaptenparkeerplaats 

Kijk voor de meest recente cijfers op www.ggdhaaglanden.nl/dashboard

Actuele stand coronavirus


