
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
•  Oostdorperweg 35, het plaatsen van een tijdelijke schaatsbaan (ICE Event Wasse-

naar)

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Groot Haesebroekseweg 2B, het kappen van een boom

• Groot Haesebroekseweg 37, het kappen van drie bomen

• Havenstraat 32, het kappen van zeven bomen

• Kerkstraat 55, het kappen van twintig bomen

• Rijksweg N44 ter hoogte van 25.0 Re en 23.4 Re, het kappen van twee bomen

• Storm v ‘s-Gravesandeweg 110, het kappen van een boom

• Teylingerhorstlaan 4, het plaatsen van vier ramen

•  Van Ommerenlaan 2, het onderhouden/restaureren van diverse objecten (Landgoed 

Rust & Vreugd)

Verleende evenementenvergunning
•  Wijn Festijn Wassenaar op het Berkheiterrein op 18 juli 2020 van 13.00 uur tot 00.00 

uur en op 19 juli 2020 van 13.00 tot 20.00 uur

Overige besluiten van algemene strekking
• Van rechtswege vervallen rechtspositionele regelingen

Verkeersbesluiten
•  Clematislaan, reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische 

voertuigen

•  Van Polanenpark, reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische 

voertuigen

Commissievergaderingen in Raadhuis De Paauw

Commissie Fysieke Leefomgeving, maandag 10 februari 19.30 uur
Op de agenda onder andere:

•  Raadpleegbrief Strategische agenda Wassenaar 2030: integraal, opgavengericht en 

programmatische samenwerken (onderdelen Realisatieaanpak Denken in mogelijk-

heden, Realisatieaanpak Een dorp in beweging en Realisatieaanpak Duurzaam en 

toekomstbestendig)*

Commissie Bestuur & Middelen, dinsdag 11 februari 19.30 uur
Op de agenda onder andere:

•  Raadpleegbrief Strategische agenda Wassenaar 2030: integraal, opgavengericht en 

programmatische samenwerken (onderdelen Realisatieaanpak Bouwen aan een 

solide basis en Realisatieaanpak Veilig, groen en internationaal dorp)*

• Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar 2014*

• Reactie op toezichtsbrief provincie Zuid Holland begroting 2020*

• Gedragscode politieke ambtsdragers Wassenaar 2019*

Commissie Sociaal Domein, woensdag 12 februari 20.00 uur
Op de agenda onder andere:

•  Raadpleegbrief Strategische agenda Wassenaar 2030: integraal, opgavengericht en 

programmatische samenwerken (onderdeel Realisatieaanpak Iedereen doet mee)*

• Subsidiebeleid Wassenaar 2021 tot en met 2024*

Spreekrecht: over de met * aangegeven agendapunten kan worden ingesproken. 

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffi e op de 

dag van de vergadering vóór 12.00 uur, tel. 070-5122485/5122217. 

Meer informatie: Kijk voor de complete agenda’s 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 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.

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.

woensdag 5 februari t/m woensdag 12 februari 2020
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