
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Burchtplein 14A, het kappen van een boom 

• Konijnenlaan 39, het kappen van twee bomen 

• Middelweg 95, het vergroten van de woning aan de voorgevel 

• Oostdorperweg 203a (nabij), het realiseren van een ophaalbrug 

• Seringenlaan 42, het terugsnoeien van een haagbeuk 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Dominee Honderslaan 18, het plaatsen van een dakopbouw

• Rijksstraatweg 392, het kappen van vier bomen

• Rijksstraatweg 795A, het vergroten van de woning 

•  Vijverweg 5,  een wijziging op de verleende vergunning voor het verbouwen van de 

schuur en het aanbouwen van de serre 

Verleende evenementenvergunningen
•  Aan Café Rooie Cor, Koningsnacht 26 april 2020 van 15.00 tot 00.30 uur en Konings-

dag 27 april 2020 van 16.30 tot 22.00 uur op het pleintje tegenover Oostdorperweg 35 

•  Aan Lions Club Wassenaar in verband met benefi etconcert op 4 april 2020 in Kat-

wijkseweg 19a

Overige besluiten van algemene strekking
•  Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wasse-

naar houdende regels omtrent Mandaatbesluit voor de GGD Haaglanden (Meldpunt 

Bezorgd) in het kader van de Wet verplichte ggz

•  Besluit van de burgemeester van de gemeente Wassenaar houdende regels omtrent 

Machtigingsbesluit voor Kwadraad Maatschappelijk werk in het kader van de Wet 

verplichte ggz

Basisregistratie Personen
• Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen per 8 januari 

• Voorgenomen uitschrijving uit Basisregistratie Personen per 10 februari 2020

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.

Boom weg bij mij 
in de straat?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl 

Abonneer je op de e-mailservice 
of download de app

Evenement bij 
mij om de hoek?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl 

Abonneer je op de e-mailservice 
of download de app

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 19 februari t/m woensdag 26 februari 2020
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