
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Buurtweg 17, het kappen van bomen
• Duinvoetlaan 9, het kappen van een boom
• Jagerslaan (noord) 28, het kappen van een boom
• Jonkerlaan 74, het plaatsen van een dakkapel
• Lodesteijnstraat 16, het kappen van een magnolia in de voortuin
• Molenplein 10, het restaureren van molen Windlust
• Nabij de Katwijkseweg, het realiseren van het uitkijkplatform in park Lentevreugd
• Oostdaallaan 9, het bouwen van een nieuw bijgebouw
• Oostdorperweg 200, het kappen van een boom
• Oostdorperweg 206A, het plaatsen van een verplaatsbare mantelzorgwoning
• Prinsenweg 62, het veranderen van de berging naar atelier
• Raadhuislaan 8, het wijzigen van de gevel van de garage
• Rijksstraatweg 179, het uitbreiden van het bedrijfsgebouw 
• Schout bij Nacht Doormanlaan 40, het kappen van een boom
• Schouwweg 93, het kappen van een boom 
• Van Polanenpark (105), het realiseren van acht nieuwbouwwoningen
• Van Polanenpark 16, het uitbreiden van het balkon
• Van Polanenpark 18, het uitbreiden van het balkon
• Van Polanenpark 20, uitbreiden van het balkon
• Van Polanenpark 44, het uitbreiden van het balkon

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Bontiuslaan 1B, het kappen van zes bomen
• Bremhorstlaan 3, het kappen van twee bomen
• Diverse locaties, het kappen van vijf bomen langs de openbare weg
• Duinweg 1, het kappen van een boom
• Eikendael 35, het kappen van een boom
• Lange Kerkdam 48, het kappen van een boom
• Mecklenburglaan 4, het slopen en herbouwen van een tuinhuis
• Oostdaallaan 9, het bouwen van een nieuw bijgebouw
• Oud Wassenaarseweg 10, het kappen van een boom
• RijnlandRoute, het realiseren van een fi etsviaduct en een ecopassage
• Van Bergenlaan 21, het kappen van een boom
• Van Bommellaan 32, het kappen van een boom
• Vijverweg 11, het kappen van een boom
• Wittenburgerweg 98, het kappen van twee bomen

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning
• Araweg 8, het kappen van een boom

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Stoeplaan 4, het vervangen van de antenne-installatie in de Goede Herderkerk

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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Verkeersbesluit
• Buurtweg, aanwijzen kentekengebonden gehandicaptenparkeerplaats

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Langs de Storm van s’Gravesandeweg, het kappen van een boom (Sophiekenhove) 
• Oostdorperweg 18, het transformeren van een deel van de winkelruimte en 

opslagruimte tot twee appartementen

Beschikkingen/afhandeling
• Uitschrijving uit Basisregistratie Personen per 16 oktober 2020

Verordeningen
• Verordening toeristenbelasting Wassenaar 2021
• Verordening precariobelasting Wassenaar 2021

Overige overheidsinformatie
• Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden 18 november 2020
• Rijksstraatweg 58, melding Activiteitenbesluit milieubeheer, 

Overige besluiten van algemene strekking
• Aanwijzingsbesluit Weesfi etsen Wassenaar 2020
• Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2021, besluit 

van het college van burgemeester en wethouders en toestemming van de raad

Commissievergaderingen in Raadhuis De Paauw
Het is niet mogelijk als bezoeker de vergadering bij te wonen. De vergadering is te 
volgen via de live stream op www.wassenaar.nl.

Commissie Fysieke Leefomgeving, maandag 30 november, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Vereenvoudigd kapvergunningstelsel*
• Vaststelling Bedrijven-investeringszone Maaldrift 2021-2025*

Commissie Bestuur & Middelen, dinsdag 1 december, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Ontvlechting en inrichting Wassenaar*
• Najaarsnota 2020*
• Normenkader 2020 Wassenaar*
• Belastingverordeningen 2021*

Commissie Sociaal Domein, woensdag 2 december, aanvang 20.00 uur
Op de agenda onder andere:
• Adviesaanvraag aanwijzing lokale omroep*
• Presentatie sociale kaart*
• Aanvraag bouwvoorbereidingskrediet Kievietschool*
• Zienswijze ontwerp 2e begrotingswijziging 2020 van de GR GGD en Veilig Thuis 

Haaglanden*

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 27 november 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.

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

Actuele stand coronavirus


