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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 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 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.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Hazelaan 13, het maken van een entreepoort, Z/21/055554

• Konijnenlaan 23, het kappen van een boom, Z/21/055610

• Laan van Rhemen van Rhemenshuizen 8, het kappen van drie bomen, Z/21/055660

• Middelweg 101, het verhogen van de zolder en het plaatsen van twee dakkapellen, 

Z/21/055673

• Rodenburglaan 20, het kappen van zes bomen, Z/21/055767

• Van Bronckhorstlaan 15, het kappen van een boom, Z/21/055580

• Van Polanenpark 260, het doorbreken van de muur tussen de woonkamer en de keuken, 

Z/21/055711

• Vorenbroekstraat 51, het verbouwen van de woning met een aanbouw, Z/21/055764

• Waalsdorperlaan 40, het kappen van een deel van de boom, Z/21/055676

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Adriaan Pauwstraat 43, het vergroten van de woning met dakopbouw en dakkapel, 

Z/21/054169

• Dennenlaan 5, het verbouwen van de woning, Z/21/052724

• Groenendaal 2, het plaatsen van zeven zonnepanelen, Z/21/054147

• Klingelaan 21,het plaatsen van een dakkapel, Z/21/054472

• Konijnenlaan naast nr. 50, het bouwen van een woning en bijgebouw, Z/21/053018

• Nabij de Prinsenweg 111, het vervangen van de fi ets- voetgangersbrug, Z/21/053177

• Rijksstraatweg 457, het aanbrengen van lichtreclame, Z/21/054424

• Rijksstraatweg 68, het wijzigen van de gevel, Z/21/053303

• Schout bij Nacht Doormanlaan 34, het plaatsen van zonnepanelen, Z/21/054323

• Schouwweg 80A, het bouwen van een carport met schuur, Z/21/052921

• Van Calcarlaan 1, het kappen van vier bomen, Z/21/055323

• Victorialaan 5, het verbouwen van de woning, Z/21/053880

• Wittenburgerweg 104, het maken van een doorbraak op de begane grond tussen de 

kamer en de keuken, Z/21/055161

• Wittenburgerweg 192, het doorbreken van de keukenmuur en het plaatsen van een 

stalen draagconstructie, Z/21/055402

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Katwijkseweg 22A, het bouwen van een bijgebouw t.b.v. mantelzorg, Z/21/054037

Verordeningen
• Financiële verordening Wassenaar 2018

Overige besluiten van algemene strekking
• Subsidieplafonds 2022 

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 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.

Raadsvergadering

Raadsvergadering, dinsdag 13 juli 19:00 uur
Onder andere op de agenda: 

• Voorjaarsnota 2021

• Raadpleegbrief wensen en bedenkingen verkoop Berkheistraat 15

• Programma van Eisen aanbesteding accountant

• Jaarrekening 2020

• Zienswijze op concept bestemmingsplan Valkenhorst van gemeente Katwijk

• Instemmen met realisatie van maximaal 600 woningen extra (tot een totaal van een 

maximum van 5600 woningen) in woongebied Valkenburg

• Herijking/aanscherping van het beleid t.a.v. zonnepanelen in beschermd dorpsgezicht/

monumenten vrijgeven voor inspraak

• Raadpleegbrief wensen en bedenkingen over de te kiezen inzamelvariant

Het is niet mogelijk als bezoeker de vergadering bij te wonen. De vergadering is te volgen 

via de livestream op www.wassenaar.nl.

Meer informatie: Kijk voor de complete agenda en de bijbehorende stukken op 

www.wassenaar.nl/gemeenteraad.


