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BEKENDMAKINGEN 

Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen. De volledige bekend making 
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.overuwbuur.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 bekend makingen 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 verzend-
datum 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.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Beukenhorstlaan 12, het vervangen van de kozijnen en een dakraam, Z/21/053059
• Bloemcamplaan 10, het plaatsen van een klein inbouwzwembad in de tuin, 

Z/21/053065
• Charlottestraat 32, het bouwen van houten overkapping, Z/21/053064
• Deijlerweg 114, het kappen van een boom, Z/21/053180
• Deijlerweg 134, het plaatsen van een erker, Z/21/053062
• Groot Hoefi jzerlaan 81, het kappen van een boom, zaaknummer niet bekend 
• Het grasveld nabij marktterrein Berkhei, het plaatsen van een tijdelijke 

schaatsbaan (Ice Event Wassenaar), Z/21/052601
• Laan van Koot 33, het bouwen van een nieuwe woning, Z/21/053115
• nabij de Prinsenweg 111, het vervangen van de fi ets- voetgangersbrug, Z/21/053177
• Rijksstraatweg 52, het plaatsen van twee silo’s, Z/21/053061
• Rijksstraatweg 675, het wijzigen van de dakramen, Z/21/053050
• Schouwweg 10A, het plaatsen van zonnepanelen, Z/21/053053
• Van Polanenpark 161, het kappen van een boom, Z/21/053165

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• De Lus 8, het aanleggen van een half-verdiepte fi etsenberging, Z/21/052768
• Eikenlaan 8, het kappen van een boom, Z/21/052520
• Groot Hoefi jzerlaan 85, het kappen van twee bomen, Z/21/052442
• Papeweg 7, het kappen van een boom, Z/21/052443
• Papewegse Hof 12, het bouwen van een bijgebouw, Z/21/051865
• Strandwal 35, het plaatsen van zonnepanelen, Z/21/052411
• Van Brienenlaan 12, het kappen van een boom, Z/21/052398
• Van Wassenaer Obdamlaan 33, het plaatsen van een balkonhek en een spiltrap 

aan de zijkant van de woning, Z/21/052731

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Narcislaan 34, het maken van een inrit, Z/21/051207
• Raadhuislaan 11, het realiseren van een aanbouw inclusief constructieve 

doorbraak, Z/20/048836

Commissievergaderingen

Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het coronavirus vinden deze 
vergaderingen online plaats. 

Commissie Fysieke Leefomgeving, maandag 19 april, aanvang 19.30 uur
• Start voorbereiding bestemmingsplan Wassenaarseweg 220 (ANWB-locatie)*
• Richtinggevende uitspraken volwaardig bestuurscentrum De Paauw*
• Raadpleegbrief naamgeving fi etspad-10 op de Waalsdorpervlakte*

Commissie Bestuur & Middelen, dinsdag 20 april, aanvang 19.30 uur
• Op de agenda onder andere:
• Veiligheidsbeeld in Wassenaar*
• Zienswijze begroting 2022 MRDH*
• Verordening tot wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar 2014*

Commissie Sociaal Domein, woensdag 21 april 2021 aanvang 20.00 uur
Op de agenda onder andere:
• Presentatie stand van zaken ontwerp/innovatie van de gymzaal Burmanlaan*
• Resultaten uitwerking herontwikkelingsvariant Warenar*
• Zienswijze begroting GR KDB 2022*

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.Wilt u inspreken neem dan uiterlijk 16 
april a.s. tot 12.00 uur contact op met de griffi e via griffi e@wassenaar.nl. Het is niet 
mogelijk als bezoeker de vergadering bij te wonen. De vergadering is te volgen via 
de live stream op www.wassenaar.nl.

Meer informatie: Kijk voor de complete agenda en de bijbehorende stukken op 
www.wassenaar.nl/gemeenteraad.

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Parklaan 24, het uitbreiden van de woning en het vervangen van de 

buitenkozijnen, Z/21/052173
• Pompstationsweg 351 (Den Haag), realisatie van een brakwater-pilot op het 

Pompstation Scheveningen, Z/21/050701

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning
• Van Groeneveltlaan 39, het maken van een dakterras op bestaande aanbouw, 

Z/21/051804

Controle hondenbelasting 

In de week van 20 april start de controle op de hondenbelasting in Wassenaar. 
Heeft u één of meer honden? Dan moet u daar aangifte voor doen en hondenbelas-
ting betalen. De controle wordt uitgevoerd door de fi rma HollandRuiter. Een hon-
dencontroleur kan bij u aanbellen en enkele vragen stellen over het al dan niet heb-
ben van een hond. De controleurs kunnen zich legitimeren met een 
legitimatiebewijs van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). De BSGR 
verzorgt de belastingen voor de gemeente Wassenaar. Kijk voor meer informatie 
over de controle op www.bsgr.nl.

Afsluiting/omleidingen Van Zuylen van Nijeveltstraat 20 t/m 22 april

Van dinsdag 20 april t/m donderdag 22 april 2021 vinden er wegwerk zaam-
heden plaats op de Van Zuylen van Nijeveltstraat, tussen de rotonde aan de 
Wiegmanweg en de kruising met de Christiaan de Wetstraat/Berkheistraat. 
De Van Zuylen van Nijeveltstraat wordt in fasen afgesloten en het verkeer 
wordt omgeleid. Dit betekent dat het in andere straten drukker kan zijn dan 
normaal. 

De werkzaamheden
Er wordt gewerkt in de rijbaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens 
onderstaande fases:
• Fase 1: dinsdag 20 april, afsluiting tussen de huisnummers 124 t/m 202;
• Fase 2: woensdag 21 april, afsluiting tussen de huisnummers 202A tot en met 266;
• Fase 3: donderdag 22 april, afsluiting tussen de huisnummers 300 tot en met 366. 
Het doorgaande autoverkeer wordt omgeleid via omleidingsroutes. De omleidin-

gen worden met borden aangegeven. De omleidingstekeningen vindt u op www.
wassenaar.nl/werkzaamheden.

Fase 3: tweerichtingsverkeer in Hallekensstraat en Christiaan de 
Wetstraat
Omdat beide kruisingen met de Van Zuylen van Nijeveltstraat zijn afgesloten, 
wordt op donderdag 22 april in de Hallekensstraat en de Christiaan de Wetstraat 
tweerichtingsverkeer ingesteld. In beide straten worden enkele parkeerverboden 
geplaatst om ruimte te maken voor tweerichtingsverkeer. 

Inzetten verkeersregelaars
Om het verkeer in goede banen te leiden worden er verkeersregelaars ingezet. In 
dringende gevallen kunnen zij de afzetting verwijderen. Hulpdiensten krijgen te 
allen tijde doorgang.




