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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.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
• Buurtweg 135 (BR25), het kappen van diverse bomen, Z/21/058063
• Eikenlaan 18, het kappen van een boom, Z/21/058082
• Jagerslaan (noord) 20, het kappen van een boom, Z/21/058146
• Jonkerlaan 38, het kappen van een boom, Z/21/058164
• Katwijkseweg 35, het plaatsen van een kabel, Z/21/058050
• Kerkstraat 41, het splitsen van het kantoorpand, Z/21/058073
• Langstraat 29, het transformeren en uitbreiden van het pand, Z/21/058151
• Prinsenweg 66, het verlengen van de garage, het kappen en het kandelaberen van 

een boom, Z/21/058224
• Prinses Marielaan 17B, het kappen van een boom, Z/21/058150
• Van Bronckhorstlaan 17, het vergroten van de bestaande doorbraak tussen de 

keuken en de woonkamer, Z/21/058053

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Diverse locaties, het vervangen van diverse bomen, Z/21/057180
• Hillenaarlaan 11, het aanpassen van de entree, Z/21/056823
• Laan van R. van Rhemenshuizen 12, het verbouwen van de woning en het 

verplaatsen van de entree, Z/21/056885
• Menkenlaan 8, het vernieuwen van de erfafscheiding, Z/21/053538
• Tuinpad 38, het verbouwen van het pand, Z/21/055123 - 
• Van Bronckhorstlaan 17, het vergroten van de bestaande doorbraak tussen de 

keuken en de woonkamer, Z/21/058053
• Van Cralingenlaan 9, het aanbouwen van een tochtportaal, een kozijnwijziging aan 

de voorgevel en een muurdoorbraak op de begane grond, Z/21/056741
• Van Warmondlaan 26, het kappen van een boom, Z/21/057033
• Zijdeweg 33, het bouwen van een nieuwe woning, Z/21/054476

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.

Hoe kunt u een papieren coronabewijs 
aanvragen?
• Heeft u toegang tot internet? Dan kunt u een papieren coronabewijs aanvragen via 

de website CoronaCheck.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt ook bellen met de 

helpdesk van de CoronaCheck via 0800-1421. 

• Heeft u geen toegang tot internet, en heeft u geen smartphone of geen DigiD: dan 

kunt u bellen met de helpdesk van het Ministerie van VWS: 0800-1351.

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Baljuwstraat 6, het kappen van zes bomen, Z/21/057184 

Commissievergaderingen in Raadhuis De Paauw

Commissie Fysieke Leefomgeving, maandag 27 september, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Verklaring van geen bedenking uitbreiding Rijnlands Lyceum*
• Startnotitie Scenariostudies locatie Kerkehout*
• Scenario’s ontwikkeling locatie Gemeentewerf/-kantoor*

Commissie Bestuur & Middelen, dinsdag 28 september, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• BIZ Centrum 2022-2027 (verordening en uitvoeringsovereenkomst)*
• Evaluatie GR GGD en VT Haaglanden*

Commissie Sociaal Domein, woensdag 29 september, aanvang 20.00 uur
Op de agenda onder andere:
• Kostenbesparende maatregelen Wmo*
• Regiovisie jeugdhulp Haaglanden*
• Vaststellen cultuurbeleid*

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 en niet in persoon te komen. Wilt u 
inspreken neem dan uiterlijk 3 september 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.


