
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Anemonenweg 47, het doorbreken van een muur

• Buurtweg 151, het kappen van een boom

• Groot Haesebroekseweg 2, het kappen van een boom

• Herenweg 1, het kappen van 1 boom 

• Laan van Koot 10A, het bouwen van een nieuw zwembad + bijgebouw

• Oud Wassenaarseweg 21, het dichten van de waterloop met een duiker

• Pompstationweg 351 Den Haag, het plaatsen van zonnepanelen

• Zijdeweg 60, het bouwen van een tuinhuisje

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Backershagenlaan 12, het bouwen van een bijgebouw

•  De Wassenaarse Slag 27, het plaatsen van een tijdelijke unit voor tien jaar als strand-

post voor de reddingsbrigade

• Duinlustweg 17, het vervangen van een hekwerk

•  Groot Hoefi jzerlaan 49, het herbouwen van de toegangspoort en het bouwen van 

een toegangsdeur

• Jagerslaan (noord) 8, het kappen van vier bomen

• Katwijkseweg 23, het kappen van bomen 

• Papegaaienlaan 4, het kappen van zeventien bomen

• Sophialaan 6, het kappen van een boom

• Van Bronckhorstlaan 16, het kappen van een boom

• Waldeck Pyrmontlaan 17, het kappen van diverse bomen en het bouwen van een garage

• Wittenburgerweg 40, het kappen van een boom

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

naar houdende de ambtsinstructie leerplicht en RMC (Ambtsinstructie leerplicht en 

RMC Gemeente Wassenaar 2019)

Verleende evenementenvergunningen
•  Herdenking Franse Commando’s op 27 februari 2020 bij het monument aan de Was-

senaarse Slag

•  Kickbokswedstrijd op 19 april 2020 van 13.00 uur tot 19.00 uur in De Schulpwei, Dr. 

Mansveltkade 1

Raadsvergadering in Raadhuis De Paauw

Raadsvergadering, dinsdag 3 maart 19:30 uur
Op de agenda onder andere: 

• Subsidiebeleid Wassenaar 2021 tot en met 2024 *

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

• Reactie op toezichtsbrief provincie Zuid Holland begroting 2020*

• Gedragscode politieke ambtsdragers Wassenaar 2019*

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.

Diversen

Hoe gaat de gemeente om met uw persoonsgegevens?
De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en 

publieke taken. U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw per-

soonsgegevens omgaan. Dit is wettelijk geregeld in de Algemene Verordening Gege-

vensbescherming (AVG). Als inwoner heeft u een aantal rechten als het gaat om uw 

persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het recht op inzage of het recht op correctie van uw 

persoonsgegevens. Alle informatie over hoe wij als gemeente met uw gegevens 

omgaan, leest u op www.wassenaar.nl/privacy. Ook vindt u hier een register van 

verwerkingen.

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 26 februari t/m woensdag 4 maart 2020
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