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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
• Berkheistraat 10, het bouwen van een bijgebouw, Z/21/053459
• Christiaan de Wetstraat 8, het plaatsen van een dakkapel, Z/21/053537
• Duinrell 1, het plaatsen van 27 duingalows, Z/21/053558
• Groot Haesebroekseweg 29, het kappen van een boom, Z/21/053471
• Groot Hoefi jzerlaan 85, het kappen van een boom, Z/21/053471
• Klingelaan 2, het kappen van een boom, Z/21/053630
• Konijnenlaan 10, het plaatsen van een zwembad, Z/21/053425
• Lodesteijnstraat 16, het vervangen van de kozijnen, Z/21/053473
• nabij de Rijksstraatweg 191, het vernieuwen van de erfafscheiding, zaaknummer 

niet bekend
• nabij de Rijksstraatweg 191, het vervangen van de schuur/stal, Z/21/053544
• Prinsenweg 25, het vervangen van drie voorgevelkozijnen, Z/21/053456
• Schout bij Nacht Doormanlaan 49, het plaatsen van een toegangspoort, Z/21/053595
• Stompwijckstraat e.o., het kappen van bomen, Z/21/053460
• Van der Doeslaan 8, het kappen van bomen, Z/21/053638
• Wittelaan 4A, het kappen van een boom, Z/21/053572
• Wittenburgerweg 114, het verwijderen van een draagmuur, Z/21/053629

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Schoolstraat 2, het restaureren van de woning (monument) en een bijgebouw, 

Z/21/052212
• Teylingerhorstlaan 29A, het maken van een fi etsenstalling, Z/21/051946

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Adriaan Pauwstraat 28, het renoveren en het realiseren van een uitbouw, Z/21/051944
• Araweg 12, het plaatsen van 18 zonnepanelen, Z/21/052821
• Buurtweg 100, het bouwen van een bijgebouw (garage), Z/21/050382
• Deijlerweg 122, het vergroten van het bestaande bijgebouw, Z/21/052074
• Koekoekslaan 13, het maken van een verbindingstrap tussen het bordes en de 

tuin, Z/21/051455
• Papeweg 16, het verplaatsen van de uitrit, Z/21/053024
• Prins Frederiklaan 1, het maken van een overkapping, Z/21/052923
• Schoolstraat 55, het realiseren van een Bed & Breakfast en het verbouwen van de 

woning, Z/20/050252

• Van Bommellaan 10, het plaatsen van een schuur en een fi etsenstalling, Z/20/046659
• Van Bronckhorstlaan 15, het aanpassen van het dak en het vernieuwen van de 

gevelkozijnen, Z/21/051863

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Papegaaienlaan 4, het aanleggen van een zwembad in de achtertuin, Z/21/051597
• Papegaaienlaan 4, het vergroten van de woning d.m.v. een aanbouw, Z/21/051596

Verkeersbesluit
• Éénrichtingsverkeer Teylingerhorstlaan Bloemcampschool

Beschikkingen/afhandeling
• Hogeboomseweg 6 Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Overige besluiten van algemene strekking
• Aanwijzing ex artikel 58 m van de Wet Publieke Gezondheid inhoudende een 

gebieds verbod voor de Waalsdorpervlakte te Wassenaar op 4 mei 2021 van 17.00 
uur tot 21.00 uur

• Vastgestelde openbare ruimte “Pieter Kuijtpad”

Aangepaste 4 mei herdenking in Wassenaar

Ook dit jaar is er op 4 mei geen publieke ceremonie bij het monument aan de Schouwweg. Met inachtneming van de maatregelen tegen de verspreiding van 
het Corona-virus, geeft de gemeente het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog een waardige plek. 

Kranslegging
Op 4 mei leggen burgemeester 
Leendert de Lange met zijn echtgenote 
Marleen en dochter Sien, namens het 
gemeentebestuur, om 14.00 uur een 
krans bij het monument aan de 
Schouwweg. Daarna volgen apart van 
elkaar overige organisaties met de 
kranslegging. 

De Wassenaarse inwoners zijn vrij om 

gedurende de dag stil te staan bij het 

monument en bloemen neer te leggen. 

Houd ook hier de 1,5 m afstand in acht, 

kom met niet meer dan twee personen 

en voorkom opstoppingen. Later op de 

dag houdt de burgemeester zijn toe-

spraak in Raadhuis De Paauw. De toe-

spraak wordt opgenomen en in 

De Wassenaarse Krant gepubliceerd. 

Ereboek Wassenaarse slachtof-
fers van de Tweede Wereldoorlog
Ook dit jaar krijgt het vorig jaar aange-
boden ‘Ereboek Wassenaarse slacht offers 
van de Tweede Wereldoorlog’ een rol. 
Drie nabestaanden van de slachtoffers 
uit het namenboek komen in een fi lm-
pje aan het woord. 

Twee minuten stil
Ondanks de uitzonderlijke omstandig-
heden waarin ons land zich nog steeds 
bevindt, is het van groot belang om, in 
onderlinge verbondenheid met elkaar, 
op 4 mei om 20.00 uur twee minuten 
stilte in acht te nemen. 

Vlagprotocol
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept 
iedereen op om de hele dag de vlag half-
stok te hangen (van zonsopkomst tot 
zonsondergang). Op 4 mei blijft de vlag 
halfstok hangen na de twee minuten 
stilte en wordt niet in top gehesen.

De kranslegging, de toespraak van de 
burgemeester en de verhalen van nabe-
staanden worden op film vastgelegd en 
zijn vanaf 6 mei terug te zien op 
www.wassenaar.nl/vrijheid. 

Herdenking Waalsdorpervlakte 
niet toegankelijk voor publiek
In verband met de maatregelen 
rondom het coronavirus is de jaarlijkse 
herdenking op 4 mei op de Waalsdor-
pervlakte ook dit jaar helaas niet toe-
gankelijk voor het publiek. Kijk voor 

meer informatie op www.erepeloton.nl.

COLOFON

U vindt bijna alle offi ciële berichten van de gemeente 
Wassenaar terug op internet. Als extra dienstverle-
ning treft u in de gemeente rubriek een kort over-
zicht aan van de op internet in het Gemeenteblad 
en/of de Staats courant 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.

Kijk voor de meest recente cijfers op www.ggdhaaglanden.nl/dashboard
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Op deze pagina staan cijfers van alle inwoners die positief getest zijn, ongeacht de plek waar ze zijn getest (in een teststraat, ziekenhuis of elders).

De informatie op deze pagina wordt één keer per week ververst. De cijfers gaan over het aantal nieuwe gevallen in de afgelopen week. De cijfers van de afgelopen
week zijn voorlopige cijfers. Laatste update: 26-4-2021. Onderaan deze pagina zijn cijfers te vinden over het aantal besmettingen per wijk.
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Gewijzigde 
openings-
tijden 
gemeente -
kantoor
Het gemeentekan-
toor is op woens-
dag 5 mei, Bevrij-
dingsdag, gesloten.


