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vrijdag 13 mei tot en met vrijdag 20 mei 2022

Commissievergaderingen in
Raadhuis De Paauw

BEKENDMAKINGEN
Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen. De
volledige bekendmaking vindt u in het elektronisch
gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.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.officielebekendmakingen.nl. Hier geldt landelijke wetgeving.

Aangevraagde omgevingsvergunning
• Buurtweg 122, Viering 90 jarig Lustrum conform
kennisgeving incidentele festiviteit en ontheffingsaanvraag
voor de sluitingstijden bij gemeente Wassenaar.
• Distellaan 14, achterin de tuin wordt een natuurzwembad
aangelegd (chemicalien vrij met biotop systeem).
• Eikenhorstlaan 9, aanvraag van een vergunning voor het
aanleggen van een zwembad in de achertuin en het kappen
van een boom.
• Gravestraat 2, gebruik woning als kantoor.
• Hugo de Grootstraat 35, doorbraak van een wand tussen
keuken en woonkamer.
• Paauwlaan 12, Aanleg brug
• Papegaaienlaan 15, het kappen van 3 bomen.
• Pastoor Buyslaan 2, project betreft een dakopbouw op
woonhuis.
• Raaphorstlaan 11E, Wijziging gevel door verwijderen
garagedeur en vervangen door raamkozijn met borstwering
• Santhorstlaan 58A , Verbouwing van het aangekochte pand
• Strandwal 146, er moet 1 stoeprandband nog verlaagd worden.
• Teylingerhorstlaan 31, het kappen van 3 bomen.
• Victorialaan 5A, Het plaatsen van een zwembad (voor zover
vergunningsplichtig) en een zwembadoverkapping.
• Weteringlaan 6A, Aanbouw
• Wittenburgerweg 78, het kappen van 1 boom
• Zijllaan 57, Het betreft het openen van een buitenschoolse
opvang, waar meer dan 10 kinderen opgevangen worden.

• Hugo de Grootstraat 35, doorbraak van een wand tussen
keuken en woonkamer.
• Kerkstraat 74A, Projectomschrijving: Het betreft een
verbouwing van een woning bestaande uit de volgende
onderdelen: -uitbreiding begane grond (uitbouw)
-plaatsen dakkapel aan de achterzijde -verplaatsen
dakkapel aan voorzijde.
• Laan van Koot 2B, Het bouwen van een bijgebouw
• Prinsenweg 63, het plaatsen van zonnepanelen
• Schoolstraat 17, de woning krijgt in het linker zijdakvlak
een extra dakraam.
• Schouwweg 77, Het verbouwen van de woning en
toevoegen van een garage/berging
• Van Bommellaan 32, uitbreiding, renovatie en verduur
zaming begane grond. Verbouwing en renovatie eerste
verdieping. Aanbrengen dakkapellen voor- en achterzijde
en een tweetal Velux dakramen aan de voorzijde.
Renovatie deel van de bestaande kozijnen. Renovatie van
het dak. Renovatie garage.

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Buurtweg 27, Het vernieuwen van een aanbouw en renoveren
van de gevelkozijnen en het dak.
• Distellaan 14, De bestaande garage wordt deels gesloopt en er
wordt hier een nieuw bijgebouw met veranda gerealiseerd.
• Groot Haesebroekseweg 57, het wijzigen van de functie
kantoor naar de functie wonen; - Het wijzigen van de
indeling; - Het maken van nieuwe trappen; - Het maken van
doorbraken; - Het slopen van de achterbouw; - Het wijzigen
van de achtergevel.
• Hoge Klei 4, Betreft isoleren van bestaand dak.

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Slingerweg 18, Het aanvragen van een
omgevingsvergunning inzake de in 2016 gerealiseerde
carport.

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevings
vergunning
• Rijksstraatweg 189, wil graag voor onze boerderij aan de
Rijksstraatweg 189 2245AA Wassenaar voor het voor en
achterhuis een apart nummer dus 189 en 189A(dus niet
kadastraal alleen huisnummerbesluit)Het pand is volledig
gerenoveerd.

Commissie Fysieke Leefomgeving, maandag 16 mei 2022,
aanvang 20.15 uur
Op de agenda onder andere:
• Principeverzoek Buurtweg 113A*
• Start bestemmingsplanprocedure Laan van Pluymestein 11 en
Het Kerkehout 64*

Commissie Bestuur & Middelen, dinsdag 17 mei, aanvang 20.15 uur
Op de agenda onder andere:
• Herziening APV*
• Zienswijze op de ontwerpbegroting MRDH 2023 en de
Begrotingsjaarschijf 2022 voor wat betreft infrastructurele
doorstromingsmaatregelen uit het Transitieprogramma OV
en corona*
Commissie Bestuur & Middelen, woensdag 18 mei 2022,
aanvang 20.15 uur
Op de agenda onder andere:
• Zesde wijziging Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Wassenaar 2015*

Spreekrecht: over de met * aangegeven agendapunten kan
worden ingesproken.
Wilt u inspreken neem dan uiterlijk 16 mei a.s. tot 12.00 uur
contact op met de griffie via griffie@wassenaar.nl

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

Pinapparaat tot 1 juli buiten gebruik
Het pinapparaat op de hoek van de Johan de Wittstraat/
Langstraat is tot 1 juli 2022 veelal buiten gebruik. Dit
komt door werkzaamheden in het pand van de ING bank
op dezelfde hoek. Geldmaat (de eigenaar van het pin
apparaat) plaatst er een extra pinapparaat bij. Dit naar
aanleiding van de oproep van de gemeente om extra
pinapparaten in het centrum van Wassenaar
beschikbaar te stellen.
Kijk voor meer informatie op www.wassenaar.nl

Evenementenvergunning
• Verleende evenementenvergunning voor het houden van
een straatfeest bij de Van Bommellaan op 25 juni 2022
Beleidsregel
• Eerste wijziging van de Beleidsregel kruimelgevallen
Wassenaar 2015

COLOFON
U vindt bijna alle officiële 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 officiële
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.

