
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Clematislaan 3, het kappen van een boom

• Hogerbeetsstraat 29, het verbouwen en uitbreiden van de woning

• (achter) Raaphorstlaan 12, het realiseren van een paardenstal 

• Sophialaan 6, het kappen van een boom 

• Van Bommellaan 30, het maken van twee dakkapellen

• Van Duivenvoordelaan 48, het vervangen van de kozijnen aan de voorzijde

• Wittenburgerweg 40, het kappen van een boom

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
•  Adriaan Pauwstraat 15, het uitbreiden van de woning met een nokverhoging en het 

plaatsen van dakkapellen

• Backershagenlaan 66, het uitbreiden van de garage

• Backershagenlaan 66, het verbouwen van de woning

• Hogerbeetsstraat 29, het verbouwen en uitbreiden van de woning

• Lange Kerkdam 95, het plaatsen van een dakkapel op het rechterdakvlak

• Santhorstlaan 29, het kappen van een boom

• Van Calcarlaan 8, het vervangen van de dakkapel aan de achterzijde van de woning

• Wittenburgerweg 60, het kappen van een boom

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning
• Deijlerweg 103, het openen van de muur tussen de keuken en de woonkamer

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 bezwaartermijn. 

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 

Gemeenteblad op www.offi cielebekendmakingen.nl. Hier geldt landelijke wetgeving.

Tijdelijk Holocaustmonument op 
begraafplaats Persijnhof

Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp 

Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daar bij stilgestaan. Om ook stil 

te staan bij de Holocaustslachtoffers uit gemeente Wassenaar, is nog tot en met 2 
februari het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien bij het Joodse 

monument op begraafplaats Persijnhof, Het Kerkehout 6. Het monument komt het 

best tot zijn recht in het donker, daarom bent u van harte welkom tussen 17.30 uur 
en 22.00 uur.

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.

Gemeente Wassenaar op Facebook 

Like gemeente Wassenaar op Facebook en ontvang zo leuke weetjes over de gemeente, 

activiteiten die georganiseerd worden en bekijk mooie foto’s van het vroegere Wassenaar. 

Wilt u ons iets laten weten? Dat kan ook via de Facebookpagina van de gemeente.
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SPREEKUREN WETHOUDERS  sociaal domein, ruimtelijke ontwikkeling en financiën

Locatie: Openbare Bibliotheek, Langstraat 40

Dinsdag 4 februari 16.30-17.30 uur Wethouder Caroline Klaver- Bouman economische ontwikkeling, verkeer en vervoer

Wethouder Kees Wassenaar wonen, ruimtelijke ordening, cultureel erfgoed

Wethouder Hubert Schokker financiën, dienstverlening en sporthal

Woensdag 5 februari 16.30-17.30 uur Wethouder Inge Zweerts de Jong participatie, jeugd en sport

Wethouder Lia de Ridder zorg, volkshuisvesting, cultuur, onderwijs, duurzaamheid en burgerparticipatie

Hoe kan ik mij aanmelden?
U kunt zich aanmelden via www.wassenaar.nl/spreekuurwethouders of via telefoonnummer 14070. Na uw aanmelding wordt contact met u opgenomen om de 
exacte tijd met u te bespreken. Aanmelden kan tot en met 2 februari.


