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vrijdag 14 januari tot en met vrijdag 21 januari 2022

DEZE WEEK GEEN BEKENDMAKINGEN!
Vanwege een systeemstoring konden de bekendmakingen niet worden opgenomen. Er is
alleen een rectiﬁcatie op de verleende vergunningen.
De bekendmakingen van deze week worden meegenomen in het overzicht van volgende week.

(Rectiﬁcatie) Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Konijnenlaan 53A, het verbouwen van de woning, Z/21/05688

Commissievergaderingen
Commissie Fysieke Leefomgeving, maandag 17 januari, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Vaststellen investering en beschikbaar stellen krediet voor de restauratie/ verbouwing
van raadhuis De Paauw*
Commissie Bestuur & Middelen, dinsdag 18 januari, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Verzoek om ophefﬁng van geheimhouding volgend uit een Wob-verzoek over Huize
Ivicke*
Commissie Sociaal Domein, woensdag 19 januari, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Rapport Rekenkamercommissie over Onderwijshuisvesting*
Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het coronavirus vinden de vergaderingen
online plaats.
Spreekrecht: over de met * aangegeven agendapunten kan worden ingesproken. Er
wordt een beroep op insprekers gedaan om hun inspreektekst schriftelijk, van tevoren via
grifﬁe@wassenaar.nl aan te leveren.
Wilt u inspreken neem dan uiterlijk 14 januari tot 12.00 uur contact op met de grifﬁe via
grifﬁe@wassenaar.nl.
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.

Participatiebijeenkomst ‘Beperkte
gebiedsvisie’ Groene Zone 31 januari
De gemeente Wassenaar nodigt iedereen uit om mee te denken over een visie op de
bebouwing in de Groene Zone. In 2020 vond al een participatietraject plaats over de
Nota van Uitgangspunten voor de Groene Zone. Als eerste uitwerking daarvan ligt
er nu een zogeheten Beperkte Gebiedsvisie Groene Zone. Deze visie beperkt zich tot
de bebouwing in het gebied. Later worden andere belangrijke onderdelen van de
nota uitgewerkt, zoals recreatie, cultuurhistorie en ecologie.
Meedoen kan eenvoudig via een online bijeenkomst in Zoom op maandagavond
25 september
31 januari om 20.00 uur. Hierbij kunt u rechtstreeks in gesprek met mensen
van de2021
gemeente. Meld u voor 26 januari aan via een mailtje aan groenezone@wassenaar.nl.
25 september
Dan ontvangt u de agenda, een link en een beknopte handleiding voor Zoom.
Er zijn2021
25 september
2021
25 september
ook andere manieren om uw mening of zienswijze te laten weten. Kijk hiervoor
op2021
www.wassenaar.nl/groenezone. Daar vindt u ook de conceptvisie.
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De basisregels helpen om besmetting van jezelf en anderen met het coronavirus te voorkomen.
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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.
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